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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА 2018/2019 Н.Р.
Профільне навчання
У
2018/2019
навчальному
році
вивчення української
мови здійснюватиметься за такими програмами:
у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими
наказом МОН України від 07.06.2017 №804);
у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту
та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407;
в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту – зі
змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.
Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за
посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami.
У 2018/2019 навчальному році вивчення української літератури в 5 – 9
класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література.
5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта,
2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804;
у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту
та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407;
в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту,
затверджених наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.
Нові програми для 10 класу створено на основі Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів
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України від 23.11.2011 № 1392), ключовим положенням концепції «Нова
українська школа»; структуровано за окремими тематичними розділами й
підрозділами.
Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за
посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami.

·

·

·

·

2018/2019 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 –
9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від
07.06.2017 № 804;
у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту
та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407;
в 11класі – за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки
України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі
змінами 2016 року.
Вивчення іноземних мов у 2018-2019 навчальному році буде
здійснюватися за декількома Державними стандартами та Типовими
освітніми програмами, а саме:
для учнів 1 перших класів за новим Державним стандартом початкової
освіти, затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87 та
Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я.
Савченко» і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом
Р. Б. Шияна;
для учнів 2-4 класів за Державним стандартом початкової загальної
освіти, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462 та
Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня
(початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №
405;
для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011
року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої
освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання
Закону України «Про освіту» та затверджена наказом МОН України від
20.04.2018 № 408;
для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23
листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка
розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом
МОН від 20.04.2018 № 407;
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Відповідно до Закону України «Про освіту» Типова освітня програма
визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які
натепер подані в рамках навчальних планів.
Навчальний план для класів закладів середньої освіти розроблено
відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження в частині
повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить
загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення
базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів
і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи,
індивідуальні заняття тощо.
Як і в минулі роки, інваріанта складова навчального плану основної
школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні
Державного стандарту.
Предмети та курси за вибором визначаються закладами освіти в межах
гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та
потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового
забезпечення закладу.
Звертаємо увагу на те, що як і в попередні роки заклад освіти має право
вибору щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження
вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого
вивчення, закладом освіти самостійно.
Залишається чинним наказ Міністерства від 07.08.15 № 855 «Про
внесення змін до навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів» згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови за
рахунок варіативної складової. Рішення про збільшення годин на
вивчення іноземної мови за рахунок варіативної складової, на всіх ступенях
освіти, приймається залежно від наявності умов для такого вивчення,
закладом освіти самостійно.
Організаційні питання
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При
поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8-10 учнів у
кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а
вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2
групи.
З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних
мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, більш
детально ознайомитись із основними положеннями цього документа можна
на сайті: http://www.coe.int.
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Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2018/2019
навчальному році. У 2018/2019 навчальному році чинними є такі навчальні
програми:
для учнів 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. №
804; для учнів 11 класів: «Історія України. Всесвітня історія», затверджені
наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.
Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за
покликаннями:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9klas-2017.html;
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Учні 10 класів будуть навчатись за новими програмами. Міністерством
рекомендовано для вивчення інтегрований курс «Історія: Україна і світ», а
також 2 окремі кури ―Історія України‖ та ―Всесвітня історія‖.
Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2018/2019
навчальному році. У 2018-2019 начальному році чинними є такі програми:
для 9-го класу «Навчальна програма з основ правознавства», для 10-11-х
профільних класів – «Правознавство» (профільний рівень). Програми
названих предметів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України www.mon.gov.ua, видані окремими брошурами та
опубліковані у фахових виданнях.
Методичні
рекомендації
щодо
викладання громадянської
освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році. З 2018/2019
навчального року в закладах загальної середньої освіти до інваріантної
складової Типових навчальних планів введено інтегрований курс
«Громадянська освіта». У старшій школі чинними залишаються програми
для учнів 11 класів «Людина і світ. 11 клас», «Філософія. 10-11 класи».
Методичні рекомендації щодо викладання курсів моральнодуховного спрямування у 2018/2019 навчальному році. Відповідно до
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовноморального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) у 2018 -2019
навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика»
або курсів духовно-морального спрямування. Для шкіл, що користуються
іншими Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок
варіативної складової.
Натепер Міністерством рекомендовано декілька програм, перелік яких буде
надіслано напередодні навчального року. Підручники, посібники, робочі
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зошити, атласи та контурні карти, зошити для контролю і корекції
навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати
гриф Міністерства освіти і науки України.
У 2018/2019 навчальному році учні 11 класу вивчають економіку на
профільному рівні за програмою, затвердженою наказом МОН України від
14.07.2015 № 826. Зазначена навчальна програма розміщено на офіційному
веб-сайті
Міністерства:
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html)
У вересні 2018 року учні 10 класу розпочнуть вивчення економіки на
профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за новою навчальною
програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Змістом Пояснювальної записки до навчальної програми визначено
компетентністний потенціал предмета, мета і основні завдання курсу
економіки у старшій школі.
Економічно зорієнтованою є змістова частина програми нового
інтегрованого курсу «Громадянська освіта» розділ 6 «Взаємодія громадян і
держави в досягненні суспільного добробуту», що затверджена наказом
МОН
України
від
23.10.2017
№
1407
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html)
Зміст освітньої галузі «Природознавство» структурно представлений в
таких компонентах: загально-природничий, астрономічний, біологічний,
географічний, фізичний, хімічний, екологічний. У таблиці показано, як
реалізується зміст освітньої галузі «Природознавство» за навчальними
предметами у 2018/2019 навчальному році.
Кла Навчальні предмети. (кількість годин на тиждень відповідно до
с
навчальних планів до типових освітніх програм)
5

Природознавство
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Біологі Географі
я
я

7

Біологі Географі Фізика
я
я

Хімі
я

8

Біологі Географі Фізика
я
я

Хімі
я

9

Біологі Географі Фізика
я
я

Хімі
я

10

Природничі науки Біологі Географі Фізика і Хімі
(експериментальн я
і я
астрономі я
ий інтегрований екологі
я
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курс)

я

Еко Астр
логі о
я
номія
Зміст освіти і вимоги до його засвоєння у старшій школі диференціюються
у 10 класі за двома рівнями: стандарту і профільному; в 11 класі – за трьома
рівнями: стандарту, академічному,профільному.
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Біологі Географі Фізика
я
я

Хімі
я

Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у
2018/2019 навчальному році. У 2018/2019 навчальному році навчання
біології та екології в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься
за такими навчальними програмами:
6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і
науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті
Міністерства
[http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9klas2017.html];
8 -9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма з біології для 89 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від
17.07.2013 № 983. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти
і
науки
України[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-59-klas/biologiya1.pdf];
10 клас: Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної
середньої
середньої
освіти: рівень
стандарту,
затверджена
наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої
середньої освіти: профільний рівень,затверджена наказом Міністерства
освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
Програми розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки
[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv];
11 клас: Програми з біології для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень,
профільний
рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с. Звертаємо увагу, що у
Програму з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
рівень стандарту, внесено зміни, затверджені наказом МОН України від
14.07.2016
№ 826;
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Екологія. Навчальна програма для учнів 11 класу загальноосвітніх
навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень;
Екологія 10-11 клас. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання.Профільний рівень.
Програми
розміщені
на
офіційному
веб-сайті
МОН
України
[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv].
У 2018/2019 навчальному
році
учні 6-9-их класів
вивчатимуть географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою
наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних
рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9436). Учні 11 класу вивчають географію на профільному рівні за програмою,
затвердженою наказом МОН України від 14.07.2015 № 826. Зазначені
навчальні програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
У вересні 2018 року учні 10 класу розпочнуть вивчення географії на рівні
стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) та профільному (175 годин, 5
годин на тиждень) за новими навчальними програмами, що затверджені
наказом
МОН
України
від
23.10.2017
№
1407
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Змістом Пояснювальної записки до навчальних програм визначено
компетентністний потенціал предмета, мета і основні завдання курсу
географії у старшій школі.
Структура програми 10 класу на рівні стандарту представлена вступом
і шістьма розділами. У Вступі окреслюються завдання курсу, особливості
сучасної політичної карти світу, аналізуються ключові проблеми і тенденції
світового господарського процесу.
Розділи І-V програми спрямовані на ознайомлення з соціально-економічними
особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у розвитку
окремих країн. На профільному рівні – це 7 розділів, де розділи І-VІ
спрямовані на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що
відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх
регіонах.
Завершується вивчення курсу на рівні стандарту розділом VІ «Україна в
міжнародному просторі», завданнями якого є розкрити геопросторову
структуру світу, визначити місце України на геополітичній карті світу,
окреслити основні вектори сучасної української геополітики, міжнародні
економічні зв’язки з регіонами та країнами світу, участь України в процесах
європейської економічної інтеграції та реалізації стратегії сталого
розвитку.На профільному рівні
– розділом VІI «Сучасні
проблеми
і
стратегії розвитку світу та України на ХХІ століття», що розкриває прояв
глобалізаційних викликів на території України, стратегічні цілі сталого
7
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(збалансованого) розвитку України та роль України у сучасному політичному
та економічному просторі.
Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтовним. Учителю
надається право додавати для детальнішого ознайомлення інші країни, які
відповідають інтересам навчального закладу з огляду на його можливі
міжнародні зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з
урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світіі. Програмою в 10
класі на рівні стандарту передбачено виконання 7 практичних
робіт.Обов’язковими для оцінювання в кожному семестрі є дві практичні
роботи на вибір учителя. У 10 класі профільного рівня передбачено
виконання 25 практичних робіт,що є обов’язковими для всіх учнів класу.
Учитель обов’язково оцінює п’ять практичних робіт на вибір у кожному
семестрі.
Сучасному вчителю необхідно урізноманітнювати форми організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії в різних режимах
(традиційний, інтерактивний та самостійна робота) та використовувати
традиційні й нетрадиційні види уроку географії, практичної й дослідницької,
творчої роботи з географії та позакласного йпрофільного географічного
навчання, що сприятиме формуванню не лише предметних (географічних), а
й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, соціальної і
громадянської,
підприємливості
та
фінансової
грамотності,
загальнокультурної та екологічної грамотності тощо).
Навчання фізики і астрономії (у старших класах) у закладах загальної
середньої освіти в 2018/2019 навчальному році здійснюватиметься за такими
навчальними програмами:
7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9
класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України
від 07.06.2017 № 804, розміщена на офіційному сайті МОН України –
[http:// mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9klas-2017.html];
8
-9 класи з поглибленим вивченням фізики –
Навчальна програма з фізики для 89 класів загальноосвітніхнавчальних закладів з поглибленим вивченням фізик
и, затверджена наказом Міністерства освіти і науки Українивід 17.07.2013 №
983. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства [https:// mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
programy-5-9-klas/fizika1.pdf];
10 класи – за новими навчальними програмами:
З 1 вересня 2018 року чинними навчальними програмами з фізики та
астрономії для 10 класів закладів загальної середньої освіти стануть
одразу декілька програм, затверджених Міністерством освіти і науки України
наказом № 1539 від 24.11.2017 року:
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«Фізика і Астрономія 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень),
авторського колективу Національної академії педагогічних наук під
керівництвом Ляшенка О. І.;
«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського
колективу Національної академії наук України під керівництвом
Локтєва В. М. має рівень стандарту та профільний рівень;
«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського
колективу Національної академії наук України під керівництвом Яцківа Я. Я.
11 класи – за навчальними програмами:
«Фізика. 10-11 класи» для профільного навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний) (зі змінами
2016 року);
«Астрономія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний, профільний).
Програми
розміщено
на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniрrogrami
/
navchalni -programi – dlya-10-11-klasiv/].
Звертаємо увагу, що у 2016 році до навчальних програм з фізики для 10-11
класів внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального
матеріалу. У програмах академічного і профільного рівнів питання, що
наведено в дужках, вилучаються із їх змісту. Оновлені програми для 7-9
класів та нові навчальні програми для 10-11 класів (рівень
стандарту, профільний рівень) не містять фіксованого розподілу годин між
розділами і темами курсу. У програмах наводиться лише тижнева і загальна
кількість годин на вивчення предмету. Розподіл кількості годин, що
відводиться на вивчення окремих розділів/тем, визначається
учителем. За необхідності й виходячи з наявних умов навчальнометодичного забезпечення, учитель має право самостійно визначати порядок
вивчення тем та місце проведення лабораторних практикумів і практикумів з
розв’язування задач – у кінці розділу або під час його вивчення. Відповідно
до начальних планів до Типової освітньої програми закладів загальної
середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом МОН України від
20.04.2018 № 405, (таблиці 1 – 3, 5 – 8, 10-13) у всіх закладах загальної
середньої освіти фізика вивчається:
у 7 класі – 2 години на тиждень,
у 8 класі – 2 години на тиждень,
у 9 класі – 3 години на тиждень.
Винятком є спеціалізовані школи з навчанням мовою корінного народу,
національної меншини і поглибленим вивченням іноземних мов (таблиця 4) і
білінгвальні класи в закладах з українською мовою навчання (таблиця 9), у
яких у 9 класі фізика вивчається 2,5 години на тиждень.
У класах з вечірньою формою здобуття освіти з очною формою навчання
(таблиці 14-15) фізика вивчається в 7 класах – 1годину на тиждень, а у 8 і
9– 1,5 години на тиждень. У класах з вечірньою формою здобуття освіти із
9
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заочною формою навчання (таблиці 16-17) у 7 – 9 класах фізика вивчається 1
годину на тиждень.
Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти IIІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №
408, фізика і астрономія в 10 класі вивчається:
на рівні стандарту – 3 години на тиждень;
на профільному рівні – 6 годин на тиждень.
Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти IIІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №
406, фізика в 11 класівивчається:
на рівні стандарту – 2 години на тиждень;
на академічному рівні – 3 години на тиждень;
на профільному рівні – 6 годин на тиждень;
астрономія в 11 класі вивчається:
на рівні стандарту – 0,5 години на тиждень;
на академічному рівні – 0,5 години на тиждень;
на профільному рівні – 1 годину на тиждень;
В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть
використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або
схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури
постійно оновлюється, його розміщено за посиланнямhttps://goo.gl/TnGiJX
Шкільний курс фізики має двоконцентричну структуру, що узгоджено із
структурою закладу загальної середньої освіти. У 7, 8, 9 класах вивчається
логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного
знання на явищному (феноменологічному) рівні. У 10, 11 класах навчання
фізики здійснюється відповідно до обраного рівня навчання.
У 2018/2019 навчальному році в 10 класі запроваджуються нові навчальні
програми, які відповідають Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування
загальної
середньої
освіти
«Нова
українська
школа». Вивчення фізики і астрономії в 10 класі на профільному рівні.
На профільному рівні в 10 класі вивчаються і фізичний і астрономічний
складники.
Звертаємо увагу, що в освітній програмі визначено на профільний предмет
«Фізика і астрономія» орієнтовно 6 годин на тиждень і в 10 і в 11 класах.
Проте навчальними програмами з фізики і астрономії сумарно передбачено 7
годин на тиждень і в 10 і в 11 класах. Заклади освіти формуючи власні освітні
програми можуть додавати необхідну годину із додаткових годин
навчального плану або залишати на вивчення двох складників 6 годин.
Складаючи календарно-тематичне планування, учителі можуть самостійно
розподілити час на навчальний матеріал у межах 6 годин (приміром, 5 годин
фізичного складника і 1 година астрономічного або 5,5 годин фізичного
складника і 0,5 години астрономічного). Допускається і такий варіант: в 10
класі вивчати тільки фізичний складник в обсязі 6 годин на тиждень, а в 11
10
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класі обидва складники: фізичний – 6 годин на тиждень і астрономічний 2
або 1 година на тиждень.
Вивчення предмета «Фізика і астрономія» в 10 класі на профільному рівні
можливе у двох варіантах: послідовне або паралельне вивчення фізичного і
астрономічного складників. У разі послідовного вивчення астрономічний
складник вивчається після вивчення фізичного як окремий розділ, за який
виставляється одна або кілька тематичних оцінок (за рішенням вчителя). У
класному журналі зміст уроків записують на одній сторінці «Фізика і
астрономія». Семестрові оцінки є середнім арифметичним оцінок за всі теми,
що вивчаються у відповідному семестрі в 10 класі. Річна оцінка
виставляється на підставі семестрових.

1.
·
·
·
·

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2018/2019
навчальному році. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти» та Типових навчальних планів для ІІІ
ступеня закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році 10
класи закладів загальної середньої освіти будуть вивчати математику на рівні
стандарту (3 години на тиждень) або на профільному рівні (9 годин на
тиждень).
Профільний рівень
Для учнів, які вивчатимуть математику на профільному рівні, укладено 2
нові навчальні програми. Одна призначена для учнів, які до 10 класу
навчались в загальноосвітніх класах і вирішили обрати математичний
профіль лише в 10 класі (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx ).
Друга програма розрахована на учнів, які вивчали математику поглиблено з 8
класу і на момент вступу до 10 вже мають суттєво більший об’єм
знань (https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/ programy-1011-klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx). Ці навчальні програми
розраховані на 9 годин на тиждень (6 годин алгебри та початків аналізу і 3
години геометрії).
Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти спонукають переглянути вимоги до виконання
письмових робіт та перевірки зошитів.
Види письмових робіт.
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничоматематичних дисциплін є:
розв’язування задач і вправ;
складання таблиць, схем, тощо;
виконання проектів;
самостійні та контрольні роботи.
2. Кількість і призначення учнівських зошитів
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В залежності від видів письмових робіт виділяються зошити які зберігаються
в класі та зошити, що зберігаються в учнів. Кількість і призначення
учнівських зошитів визначається вчителем. Для контрольного тематичного
оцінювання передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються
протягом навчального року в закладі загальної середньої освіти.
3.
Тематичне оцінювання
Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних
(контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним
заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.
Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну
(контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не
більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі
необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не
допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці
семестру, навчального року.
4.
Порядок перевірки письмових робіт з математики.
4.1 При перевірці зошитів оцінюється лише правильність записів. Почерк,
охайність та форма запису не є предметом оцінювання.
4.2. Зошити з математики, в яких виконуються навчальні класні і домашні
роботи, перевіряються:
у 5—6-х класах— не рідше ніж один раз на два тижні;
у 7—11-х класах— не рідше один раз на місяць.
4.3. Оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал, але на
враховується при виведенні тематичної.
Нагадуємо, що у навчально-виховному процесі можна використовувати
лише ту навчальну літературу, що має відповідний гриф Міністерства освіти
і науки України і зазначена у Переліку навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Не слід забувати, що 11 класи закладів загальної середньої освіти
продовжують навчатись за навчальними програмами укладеними відповідно
до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (рівень
стандарту, академічний рівень, профільний рівень, рівень поглибленого
вивчення). Для цих класів залишаються чинними методичні рекомендації
попередніх років.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні
фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в
школах України»
Завантажити: Методичні рекомендації щодо викладання математики у
2018/2019 навчальному році (Розмір: 16.7 KB, Завантажень: 900)
У 2018/2019 навчальному році вивчення інформатики основній та старшій
школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальними
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програмами, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і
науки України:
Класи(рів Рік
Посилання
ні)
затвердже
ння
програми
Основна школа (5-9 класи)
5-7

2017

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8informatika.docx

8-9

2015

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programainformatika-5-9-traven-2015.pdf

Поглиблене вивчення інформатики
8-9

2016

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-5-9-klas/informatika.pdf

Старша школа (10 клас)
Рівень
2018
стандарту

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatikastandart-10-11.docx

Профільн
ий рівень

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/10-11profilniy-riven.docx

Старша школа (11 клас)
Рівень
2017
стандарту

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-10-11-klas/1-informatika-standart-10-11final.doc

Академіч
ний
рівень

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-10-11-klas/inf-ak.pdf

Поглибле
не
вивчення

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
nya/programy-10-11-klas/inf-pogl.pdf

Профільн
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered
ий рівень
nya/programy-10-11-klas/prof-riven.pdf
У випадку, якщо на вивчення інформатики як вибірково-обов’язкового
курсу, навчальним планом передбачається більше ніж 35 годин, базовий
модуль доповнюється чи розширюється вибірковими (варіативними)
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модулями з відповідною кількістю годин (наведені в програмі). Вибіркові
модулі для розширення курсу учитель добирає відповідно до профілю
навчання закладу освіти, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів,
регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного
програмного забезпечення.
Зауважимо, що розширення курсу та реалізація профільного навчання під час
його викладання може здійснюватися такими способами:
·
через розширення змісту окремих тем базового модуля до обсягів,
передбачених відповідним вибірковим модулем. У цьому випадку певна тема
вичитується не за програмою базового, а за програмою вибіркового модуля;
·
через доповнення базового модуля варіативними;
·
завдяки добору додаткових профільно-орієнтованих навчальних завдань
до тем базового модуля.
№
Вибірковий модуль
Кількість
Тема
базового
з/п
годин
модуля,
яка
розширюється
вибірковим
1.

Графічний дизайн

35

2.

Комп’ютерна анімація

35

3.

Тривимірне моделювання

35

4.

Математичні
інформатики

5.

Інформаційна безпека

17

6.

Веб-технології

35

7.

Основи
електронного 17
документообігу

8.

Бази даних

35

9.

Формальна логіка

35

10.

Комп’ютерні
опрацювання
інформації

основи 35

Мультимедійні
гіпертекстові
документи

та

Системи керування
базами даних

технології 35
звукової

11.
Креативне програмування
35
Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості та
свободи у відборі й комплектації навчального матеріалу і реалізації
дидактичних цілей.
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У 2018/2019 навчальному році за новою навчальною програмою з
інформатики, призначеною для учнів, що вивчали інформатику у 2–4 класах,
вперше вчитимуться учні7 класів. Вони вивчатимуть 3 теми: «Служби
Інтернету», «Опрацювання табличних даних» і «Алгоритми та програми». У
першій з цих тем учні опановуватимуть такий сервіс, як електронна пошта.
Для цього рекомендується використовувати вітчизняні безкоштовні сервіси,
що дають можливість реєструвати поштові скриньки особам віком від 13
років або молодшим, враховуючи Указ Президента України від 15 травня
2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 квітня 2017 року ―Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)‖».
Організація діяльності на уроках інформатики
Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями
програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу, наведеним в Державних
санітарних правилах і нормах влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН
5.5.2.008-01, Правилах пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України та Правилах безпеки під час навчання в кабінетах
інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати
вимогам (технічним, педагогічним тощо) Положення про кабінет
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
загальноосвітніх навчальних закладів, Типового переліку комп’ютерного
обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти (наказ
МОН від 2 листопада 2017 року № 1440).
Відповідно до листа МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для
роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів» щороку перед початком роботи учнів
у кабінеті інформатики учитель проводить первинний інструктаж з безпеки
життєдіяльності, який знайомить учнів з правилами поведінки в кабінеті.
Звертаємо увагу, що Державні санітарні правила та норми «Влаштування і
обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим
праці учнів на персональних комп’ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98» втратили
чинність на підставі наказу МОЗ від 26.06.2017 № 709. Це, зокрема, означає,
що тривалість безперервної роботи за комп’ютером учнів нормативно не
регламентується.
Завантажити: Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у
2018/2019 навчальному році (Розмір: 32.7 KB, Завантажень: 301)
З 2018/2019 навчального року набирає чинності навчальна програма
«Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ
МОН від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід
до вивчення предмета. Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є
15

На допомогу методисту, № 4, 2018
До нового 2018/2019 н.р.

формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок
щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також
системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову
частину національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації
вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу в освітній процес,
на основі ключових компетентностей як результату навчання.
У навчальній програмі виокремлено такі наскрізні змістові
лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова
грамотність».
Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який
вивчається в навчальних закладах системи загальної середньої освіти
упродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і
навчально-тренувальних занять (дівчата). Навчальна програма передбачає
вивчення предмету 1,5 та 2 години за умови виділення 0,5 годин з варіативної
складової навчального плану. Поділ класів на групи юнаків та дівчат
здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є
менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними
планами. Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття
проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок
учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчальнопольові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на
базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих
установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів. До їх
організації та проведення залучаються обласні, міські/районні військові
комісаріати та органи місцевого самоврядування.
Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист
Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням
заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними
керівництвами та настановами.
Навчально-виховний процес з фізичної культури у 2018/2019 н.р.
здійснюється за робочими навчальними планами, що складаються на основі
Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти і
затверджуються відповідним органом управління освітою. З 2018/2019
навчального року набирає чинності нова навчальна програма «Фізична
культура» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН
від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід до
вивчення
предмета
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv).
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад
формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є
включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених
програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 10-11 класах
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учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться
приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість
мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення
окремих модулів. Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для
занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від
20.07.2009 р. за № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та
спеціальну медичні групи.
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до
використання в навчальних закладах, зазначено в Переліках навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua)
та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).
Відповідно до типових освітніх програм для закладів загальної середньої
освіти на вивчення предметатрудове навчання у 2018/2019 навчальному році
відводиться:
у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень;
у 10 класах (вибірково-обов’язковий предмет) 3 год. на тиждень, якщо
вивчається тільки в 10 класі, та 1, 1,5, або 2 год. на тиждень, якщо вивчається
в 10 і 11 класах;
у 10 класах (профільний предмет) – 6 год. на тиждень (орієнтовна кількість);
у 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
у 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Кількість годин трудового навчання в усіх класах може збільшуватися за
рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на
навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.
Впровадження курсів за вибором технологічного спрямування також може
здійснюватися за рахунок варіативної складової.
Вивчення трудового навчання в 2018/2019 навчальному році
здійснюватиметься за такими навчальними програмами:
5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх
навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
10 класи – навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)»
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №
1407;
навчальна програма «Технології 10–11 класи (профільний рівень)»
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №
1407;
11 класи – навчальна програма «Технології 10-11 класи. Рівень стандарту,
академічний рівень» (авт.: А. Терещук та інші).
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Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на
офіційному
веб-сайті
МОН
України
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Учні 10-х класів, де предмет «Технології» вивчається на профільному рівні,
обирають спеціалізацію із переліку, за якою може здійснюватися навчання:
Автосправа.
Агровиробництво.
Деревообробка.
Елементи імідж-дизайну.
Комп’ютерна інженерія.
Кондитерська справа.
Кулінарія.
Металообробка.
Обробка інформації та програмне забезпечення ПК.
Основи дизайну.
Основи лісового господарства.
Підприємництво.
Технічне проектування.
Туристична справа.
Українська народна вишивка.
Швейна справа.
У межах технологічного профілю в 10-х класах також можлива
професійна підготовка старшокласників. Наказом Міністерства освіти і науки
№ 904 від 23.09.2010 р. затверджено Типові навчальні плани та Типові
програми професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів. Зазначені плани та програми розроблено з метою
узгодження Державних стандартів професійно-технічної освіти та
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
Професії, за якими здійснюється професійно-технічне навчання відповідно
до Типових навчальних планів та Типових програм, розділено за трьома
групами у залежності від кількості годин, що відводиться на їх опанування.
До першої групи відносяться:
«Продавець (з лотка, на ринку)»;
«Водій автотранспортних засобів категорії «В»»;
«Водій автотранспортних засобів категорії «С»»;
«Манікюрниця»;
«Штукатур».
На опанування зазначених професій відводиться до 480 годин навчального
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного
профілю (наказ МОН від 27.08. 2010 № 834, додаток 10) та 10 робочих днів
навчальної практики у 10 класі.
До другої групи відносяться:
«Вишивальниця»;
«Агент з організації туризму»;
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«Оператор комп’ютерного набору»;
«Різьбяр по дереву та бересту»;
Інтегрована професія – «Швачка. Кравець».
На опанування зазначених професій відводиться до 540 годин навчального
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного
профілю та 20 робочих днів навчальної практики у 10 класі.
До третьої групи відносяться:
– «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»;
– «Касир (на підприємстві, в установі, організації)»;
– «Перукар (перукар-модельєр)»;
– «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;
– «Офіціант»;
– «Секретар-друкарка»;
– «Слюсар з ремонту автомобілів»;
– «Столяр будівельний».
На опанування зазначених професій відводиться до 680 годин навчального
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок технологічного
профілю, по 2 години на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок варіативної
складової навчальних планів та 20 робочих днів навчальної практики у 10
класі.
Збільшення часу навчальної практики передбачається тільки для
професійного навчання з метою забезпечення потрібної кількості навчальних
годин. Збільшення навчальної практики можна уникнути за рахунок
виділення (збільшення) годин з варіативної складової навчальних планів.
У випадку, коли кількість годин на опанування професії менша передбаченої
навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні курси та
курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають відповідний
гриф Міністерства.
Здійснення професійно-технічного навчання в закладах загальної середньої
освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах можливе і за
іншими професіями, за умови дотримання вимог Державних стандартів
професійно-технічної освіти.
Змістове наповнення технологічного профілю також може складатися з
декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються
учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати відповідний гриф
МОН України.
Курси за вибором «Професійні проби» можуть освоюватися за рахунок
варіативної складової навчальних планів учнями, які навчаються за будьяким профілем.
Учні 11-х класів в 2018/2019 навчальному році освоюють навчальний
предмет технології (рівень стандарту та профільний рівень) за тими ж
навчальними програмами та на тих самих умовах, що й минулого року.
Навчання з обслуговуючих та технічних видів праці на уроках трудового
навчання відбувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється
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відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.02.02р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27
учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у
класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна
скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних чи
наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової
навчального плану. Також згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи
і при меншій наповнюваності від нормативної за рахунок зекономлених
бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.
Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати
увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й
особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи,
ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними
основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах
технологічного профілю в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою
«Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист
Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681) .
У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною
програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист
Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679).
Креслення вивчається в 7-8 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета
здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи» (лист
Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17674).
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