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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 09.2.08.07.00.003
Призначення — вчителю біології, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Обмін речовин та перетворення 
енергії в організмі людини

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Біологія
Ступінь школи: основна
Клас: 8-й
Програма: Біологія 6–9 кл.: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Тема 3 «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Біологія 8 кл. Матяш Н.,

Остапченко Л.,
Пасічніченко О. 
та інші

Генеза 2021

2 Підручник Біологія 8 кл. Задорожний К.М. Ранок 2021
2. Додаткові джерела інформації

3 Інтернет-
ресурс

Обмін речовин та перетво-
рення енергії в організмі 
людини (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=iJfrVPiJ90o
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

4 Інтернет-
ресурс

Їжа та її компоненти 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=0jk6xblCRso

5 Інтернет-
ресурс

Вітаміни. Жиророзчинні  
вітаміни (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=Ql5i7t1ZdQ0

6 Інтернет-
ресурс

Обмін речовин і перетво-
рення енергії в організмі 
людини (ЗНО-онлайн)

https://zno.osvita.ua/biology/
tag-obmin_rechovin_v_organizmi_lyudini/

7 Інтернет-
ресурс

Біологія. Великий довідник 
школяра 2019

https://subject.com.ua/dovidnik/biology/
index.html

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із процесами 
асиміляції та дисиміляції і групами речовин, які беруть участь 
у обміні речовин в організмі людини.

Дізнаються як змінюються харчові та енергетичні потреби 
організму людини залежно від виду її діяльності.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 3. Обмін речовин та пере-
творення енергії в організмі 
людини.

Учень (учениця):

Обмін речовин та перетворення 
енергії в організмі людини — 
основна властивість живого.
Харчування й обмін речовин.
Їжа та її компоненти. 
Склад харчових продуктів. 
Значення компонентів харчових 
продуктів. 
Харчові та енергетичні потреби 
людини. 

 ¾ називає: компоненти їжі;
 ¾ наводить приклади: вітамінів (водорозчинних 
і жиророзчинних);

 ¾ характеризує: склад харчових продуктів; їжу 
як джерело енергії; обмін речовин та перетворен-
ня енергії в організмі людини; харчові й енерге-
тичні потреби людини; 

 ¾ пояснює: функціональне значення для організму 
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та міне-
ральних речовин;

 ¾ оперує термінами: обмін речовин, енергетичні по-
треби, вітаміни;

 ¾ застосовує знання для: обґрунтування способів 
збереження вітамінів у продуктах харчування; ана-
лізу харчового раціону; складання харчового раціо-
ну відповідно до енергетичних витрат організму;

 ¾ висловлює судження: щодо значення збалансовано-
го харчування для нормального розвитку і збере-
ження здоров’я;
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Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
 ¾ обґрунтовує судження: про значення білків, жирів 
і вуглеводів рослинного і тваринного походження 
в раціоні підлітка;

 ¾ оцінює: значення метаболізму для нормального 
функціонування організму;

 ¾ робить висновок: про необхідність дотримання 
співвідношення ваги і зросту;

 ¾ усвідомлює значення: внеску вчених у розвиток 
знань про вітаміни (М. І. Лунін, Х. Ейкман, К. Функ 
та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін).

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із харчовими добавками та їхнім значенням. 
Запам’ятайте, піклуючись про власне здоров’я, слід уникати харчових 
продуктів, у виробництві яких використано багато харчових добавок.

Дізнайтесь, у чому полягає роль обміну речовин і перетво-
рення енергії як основної властивості живого. Не забувайте, обмін 
речовин й енергії в організмі здійснюється завдяки сукупності 
фізіологічних функцій — взаємопов’язаних процесів дихання, 
травлення, виділення, транспорту речовин тощо.

Поміркуйте про збалансоване (раціональне) харчування 
та його значення для здоров’я людини. Варто зазначити, завдя-
ки харчуванню організм отримує такі поживні речовини як білки, 
жири й вуглеводи, що виконують ряд функцій, основними з яких 
є харчова та енергетична.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ — сукупність 
фізіологічних, хімічних та фізичних перетворень речовин й енергії 
в організмі від часу їхнього надходження з навколишнього сере-
довища до виведення продуктів розпаду й тепла.

Отримує з довкілля

поживні речовини інші кінцеві продукти 
обміну речовин

Виділяє в довкілля

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

воду кисень воду вуглекислий 
газ

Схема 2.3.1 Обмін речовин в організмі людини

Продовження табл. 2.1
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ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ — сукупність процесів, які забезпе-
чують надходження до організму їжі з речовинами, що необхідні 
для нормальної життєдіяльності.

Інформативна 

Енергетична 

Харчова

Захисна

Регуляторна

ФУНКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

Схема 2.3.2 Функції харчування

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Обмін речовин (таблиця)
Додаток 2 Значення деяких вітамінів  (таблиця)
Додаток 3 Наслідки нестачі та надлишку деяких вітамінів (таблиця)
Додаток 4 Поживні компоненти їжі (таблиця)

Додаток 5 Добова потреба організму людини в білках, жирах і вуглеводах 
(у грамах)

Додаток 6 Затрати енергії залежно від навантаження (таблиця)

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–6

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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1. Що спільного й відмінного у процесах асиміляції та диси-
міляції? Який зв’язок існує між ними?

2. Доведіть, що така властивість живого як обмін речовин 
та перетворення енергії, характерна і для організму людини.

3. Які етапи обміну речовин й енергії виділяють в організмі?
4. Чому харчові продукти не тільки забезпечують наш орга-

нізм енергією, а й потрібні для росту?
5. Чому відсутність білків у їжі порушує нормальне функці-

онування організму людини? 
6. Наведіть приклади водорозчинних та жиророзчин-

них вітамінів.
7. Чому як надмірне, так і недостатнє харчування призводять 

до розвитку захворювань?
8. Давньоримський політичний діяч і філософ Марк Цицерон 

казав: «Їсти й пити потрібно стільки, щоб наші сили цим віднов-
лювалися, а не пригнічувалися». Що мав на увазі Цицерон? Чому 
видатний філософ і оратор опікувався питаннями харчування?



Методичне забезпечення освітнього процесу

 

Навчально-методичні документи

ПРПП № 4/2022 (школа) 9

РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 09.2.09.07.00.003
Призначення — вчителю біології, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Принципи функціонування клітини
Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)

Навчальний предмет: Біологія
Ступінь школи: основна
Клас: 9-й
Програма: Біологія 6–9 кл.: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Тема 3 «Принципи функціонування клітини».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Біологія  9 кл. Остапченко Л.І.,

Балан П.Г.,
Поліщук В.П.

Генеза 2017

2 Підручник Біологія  9 кл. Задорожний К.М. Ранок 2017
2. Додаткові джерела інформації

3 Інтернет-
ресурс

Що таке метаболізм (відео) https://www.youtube.com/
watch?v=-JSzkmgsqLA

4 Інтернет-
ресурс

Розщеплення органічних 
речовин (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=QHgopDh1WVk

5 Інтернет-
ресурс

Клітинне дихання 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=2QRptc06tNw

6 Інтернет-
ресурс

Фотосинтез. Хемосинтез 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=xrybcmLkBYw

7 Інтернет-
ресурс

Біологія. Великий довідник 
школяра 2019

https://subject.com.ua/dovidnik/biology/
index.html
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Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються з особливос-
тями обміну речовин та енергії в живих організмах. Вивчають 
особливості клітинного дихання, біохімічні механізми дихання. 
Порівнюють процеси фотосинтезу та хемосинтезу. 

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 3. Принципи функціонування 
клітини.

Учень (учениця):

Обмін речовин та енергії.
Основні шляхи розщеплення 
органічних речовин в живих 
організмах. 
Клітинне дихання. Біохімічні 
механізми дихання. 
Фотосинтез: світлова та темнова 
фаза. Хемосинтез. 
Базові принципи синтетич-
них процесів у клітинах 
та організмах.

 ¾ називає: процеси обміну речовин та енергії, які від-
буваються в цитоплазмі клітини; органели кліти-
ни, у яких відбувається дихання та фотосинтез; 

 ¾ оперує термінами: метаболізм, клітинне дихання, 
мітохондрії, фотосинтез, пластиди, хемосинтез;

 ¾ наводить приклади: процесів розщеплення орга-
нічних речовин, що відбуваються в клітині;

 ¾ характеризує: процеси фотосинтезу, клітинного 
дихання як джерел енергії для клітин;

 ¾ аналізує: вплив зовнішніх факторів на протікан-
ня клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений 
зелений колір рослин);

 ¾ порівнює: процеси фотосинтезу та хемосинтезу;
 ¾ висловлює судження: щодо значення процесів 
фотосинтезу, хемосинтезу, клітинного дихання для 
забезпечення енергетичних потреб організмів; 
щодо планетарної ролі фотосинтезу;

 ¾ застосовує знання про: процеси життєдіяльності 
клітини для мотивації здорового способу життя;

 ¾ робить висновок: про схожість процесів обміну 
речовин, що відбуваються в клітинах організмів 
різних груп організмів; про значення методу моде-
лювання у вивченні клітинних процесів.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із особливостями процесів пластичного обміну 
та перетворень енергії в живих істотах та їхнім значенням для 
забезпечення життєдіяльності організмів.

Дізнайтесь у чому полягають процеси клітинного дихання. Не 
забувайте, основними процесами анаеробного дихання в клітинах 
є гліколіз та бродіння. Зверніть увагу, основну роль у забезпеченні 
клітин енергією відіграє саме аеробний етап енергетичного обміну.

Прочитайте про особливості обміну речовин та енергії в клі-
тинах автотрофних і гетеротрофних організмів. 

З’ясуйте, особливості основних синтетичних процесів, базові 
принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.
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2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

АНАБОЛІЗМ — це біохімічний процес у людини, завдяки яко-
му створюються нові сполуки на молекулярному рівні.

КАТАБОЛІЗМ — це енергетичний обмін, або сукупність реакцій 
розщеплення складних сполук до простіших, що супроводжується 
виділенням енергії. 

Обмін з навколишнім 
середовищем (погли-

нання й виділення 
речовин між організмом 

і середовищем)

Внутрішній обмін 
(хімічне перетворення 

речовин 
у клітині)

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

Пластич-
ний обмін 

(анаболізм)

Енергетич-
ний обмін

(катаболізм)

Схема 2.3.1 Обмін речовин та енергії в живих організмах

Процес утворення клітинами органічних речовин з неорга-
нічних за участю світла називається ФОТОСИНТЕЗОМ.

ХЕМОСИНТЕЗ (від латин. chemo — хімія, synthesis — поєд-
нання) — процес утворення органічних речовин з неорганічних, 
який відбувається за рахунок енергії хімічних реакцій.

Таблиця 2.3.1
Порівняльна характеристика фотосинтезу та хемосинтезу

Ознаки Фотосинтез Хемосинтез

Джерело енергії Світло Хімічні реакції
Місце в клітині, де відбува-

ється
Хлоропласти На поверхні клітин (на цито-

плазматичній мембрані)
Пігменти Хлорофіл —

Що відбувається з киснем Виділяється Використовується 
Характерний Рослин (фотоавтотрофів) Бактерій (хемоавтотрофів)

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.Див. додаток 2Див. частина 3, 

додатки 1–4
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Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Особливості пластичного та енергетичного обміну (таблиця)
Додаток 2 Класифікація організмів за джерелом енергії та речовин (таблиця)
Додаток 3 Особливості перебігу окремих етапів енергетичного обміну (таблиця)

Додаток 4 Особливості перебігу окремих процесів анаболізму (пластичного 
обміну) 

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Які процеси відбуваються під час безкисневого етапу енер-
гетичного обміну? 

2. Яке значення процесів безкисневого етапу енергетичного 
обміну для забезпечення організму енергією?

3. Чи всі автотрофні організми для синтезу органічних сполук 
з неорганічних використовують енергію світла?

4. Що таке дихальний ланцюг? Яка його роль у процесах 
кисневого етапу енергетичного обміну?

5. Чому розщеплення органічних сполук за присутності кисню 
виявляється енергетично ефективнішим, ніж за його відсутності?

6. У чому полягає взаємозв’язок пластичного й енергетичного 
обміну в клітині?

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 15.3.10.05.04.001
Призначення — вчителю географії, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Загальна характеристика Америки
Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)

Навчальний предмет: Географія
Ступінь школи: старша
Клас: 10-й
Програма: Географія 10–11 кл.: програма для ЗНЗ (рівень стандарту). — Сайт 

МОН, 2018.
Розділ IV. Америка.
Тема 1 «Загальна характеристика Америки».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Географія (рівень стандар-

ту) 10 кл.
Масляк П.О.,
Капіруліна С.Л.,
Бродовська О.Г.

Грамота 2018

2. Додаткові джерела інформації
2 Інтернет-

ресурс
Америка. Географічне по-
ложення регіону, сучасна 
політична карта (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=stvPfuUoKjM

3 Інтернет-
ресурс

Природні умови та при-
родні ресурси Америки 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=DA4dJbRNKYY

4 Інтернет-
ресурс

Америка. Населення 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=4fuQ5YeDjqI

5 Інтернет-
ресурс

Америка (ЗНО-онлайн) https://zno.osvita.ua/geography/
tag-krayiny_ameryky/
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

6 Інтернет-
ресурс

Тести ЗНО онлайн 
з географії

https://zno.osvita.ua/geography/

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються зі складом регіо-
ну та країнами Америки. Вивчають форми державного правління 
і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економіч-
ного розвитку.

Визначають забезпеченість країн видами природних ресурсів 
та роль американських ТНК в економіці регіону.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Загальна характеристи-
ка Америки.

Учень (учениця):

Особливості географічного по-
ложення Америки. Склад регіону. 
Сучасна політична карта Аме-
рики. Форми державного прав-
ління і територіального устрою 
країн, типи країн за рівнем еко-
номічного розвитку. Міжнародні 
організації НАФТА, Меркосур, 
НATO.
Природні умови і ресурси ре-
гіону. Населення Америки. 
Урбанізаційні процеси. Система 
розселення. 
Особливості економіки країн 
Америки. Роль американських 
ТНК в економіці регіону. Первин-
ний сектор економіки. Сільське 
господарство: вплив природних, 
історичних чинників та глоба-
лізації на спеціалізацію. Лісове 
господарство. Вторинний сектор 
економіки. Основні осередки 
промисловості в регіоні.
Третинний сектор економі-
ки. Найважливіші міжнародні 
транспортні магістралі, вузли. 
Нерівномірність економічного 
розвитку  субрегіонів Америки. 

Знаннєвий компонент
 ¾ називає склад регіону;
 ¾ наводить приклади країн Америки, що належать 
до різних форм державного правління, різних ти-
пів та підтипів за рівнем економічного розвитку; 

 ¾ показує на карті: субрегіони (Північна Америка, 
Центральна Америка, Карибський басейн, Південна 
Америки); країни Америки (США, Канада, Мексика, 
Бразилія, Аргентина, Перу, Колумбія, Венесуела, 
Чилі, Еквадор, Уругвай, Парагвай, Болівія, Панама, 
Ямайка, Гаїті, Домініканська Республіка); залежні 
території (Аруба, Кайманові острові, Бермудські 
острови, Віргінські острови, Пуерто-Ріко, Фран-
цузька Гвіана, Мальвінські/Фолклендські острови); 
мегаполіси (Приатлантичний, Приозерний, Калі-
форнійський); найбільші фінансові центри Америки 
(Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Бостон, 
Торонто, Чикаго); світові міста в Америці (Нью-
Йорк, Чикаго, Торонто, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, 
Мехіко, Буенос-Айрес, Сан-Франциско, Вашингтон, 
Монреаль).

Діяльнісний компонент
 ¾ характеризує особливості формування населення 
субрегіонів;

 ¾ порівнює рівні і темпи урбанізаційних процесів, 
форми сільського розселення в окремих країнах 
регіону;
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Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
Особливості їх участі в міжна-
родному поділі праці. Зв’язки 
України з країнами Америки.

 ¾ визначає забезпеченість окремих країн певними 
видами природних ресурсів;

 ¾ класифікує країни за рівнем розвитку третинного 
сектору господарства;

 ¾ пояснює розміщення основних промислових райо-
нів і центрів, світових міст у регіоні;

 ¾ обґрунтовує напрямки розвитку транспортної інф-
раструктури в регіоні.

Оцінно-ціннісний компонент 
 ¾ робить висновки про причини нерівномірності 
економічного розвитку субрегіонів Америки;

 ¾ оцінює вплив інтеграційних процесів у регіоні на 
економічний розвиток країн;

 ¾ дискутує щодо ролі США у соціально-економічному 
розвитку регіону;

 ¾ пропонує власні оригінальні ідеї щодо подолання 
відсталості окремих країн регіону.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь з особливостями географічного положення Аме-
рики та складом регіону. Варто зауважити, Америка — частина 
світу, де є всі кліматичні пояси й природні зони світу із знач-
ними територіями, сприятливими для життя та господарської 
діяльності людей. Запам’ятайте, від інших частин світу Америку 
відокремлено просторами Атлантичного, Тихого та Північного 
Льодовитого океанів.

Прочитайте відомості про населення Америки. Зверніть 
увагу, різноманітний етнічний склад населення представлений 
усіма народами й расами світу, визначається історією заселення 
Америки та сучасними міграційними процесами.

Складіть картосхеми типології країн Америки за рівнем їх 
економічного розвитку.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

Головне
 ¾ Офіційна назва — Сполучені Штати Америки.
 ¾ Площа — 9,4 млн км2.
 ¾ Населення — 308 млн осіб (2009 р.).
 ¾ Столиця — Вашинґтон.
 ¾ Сполучені Штати межують з Канадою, Мексикою, Росією.
 ¾ Омиваються Тихим океаном, Атлантичним океаном.
 ¾ Адміністративний поділ: 50 штатів і федеральний округ 

Колумбія, у підпорядкуванні США також знаходиться 
ряд острівних територій.

 ¾ США були утворені в 1776 році при об’єднанні три-
надцяти британських колоній, що оголосили про 
свою незалежність.

Продовження табл. 2.1
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 ¾ Тип країни — високорозвинена економічно держава, 
країна «Великої сімки».

 ¾ Державний устрій — президентська республіка, феде-
ративна держава.

Таблиця 2.3.1
Регіональний склад Америки

Субрегіон Країни і залежні території

Північна Америка США, Канада, Бермудські Острови
Латинська Америка і Кариби: 

Центральна Америка
Мексика, Панама, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Ніка-
рагуа, Сальвадор

Карибський басейн Аруба, Багамські Острови, Віргінські Острови, Гаїті, До-
мініканська Республіка, Кайманові Острови, Куба, Пуерто-
Рико, Ямайка та ін.

Південна Америка Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колум-
бія, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чилі, Французька 
Гвіана

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Державний лад країн Америки (схема)
Додаток 2 Світові міста Америки (таблиця)
Додаток 3 Домінуючі складники економіки США (схема)

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Охарактеризуйте історико-географічні передумови форму-
вання економіки в Америці.

2. На основі яких чинників розрізняють Англо- і Латинську 
Америку? Наведіть приклади країн, які належать до кожної з них.

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–3

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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3. Які із субрегіонів Америки мають найхолодніший; найбільш 
спекотний; найвологіший клімат?

4. Назвіть основні види природних ресурсів Америки. Які 
передумови вони створюють для розвитку певних видів госпо-
дарської діяльності?

5. Перелічіть основні закономірності, що простежуються 
у формуванні структури й розселення мешканців Америки.

6. Назвіть мови, які поширені в Америці. Поясніть, як вони 
потрапили на цю територію.

7. Назвіть країни-лідери регіону за розвитком первинного 
та вторинного секторів. Поясніть підґрунтя цього лідерства.
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 36.2.05.03.03.001
Призначення — вчителю зарубіжної 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Джон Кітс (1795–1821). 
«Про коника та цвіркуна»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Ступінь школи: основна
Клас: 5-й
Програма: Зарубіжна література. 5–9 класи: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Розділ 3 «Природа і людина».
Тема № 1 Джон Кітс (1795–1821). «Про коника та цвіркуна».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Зарубіжна література 5 кл. Ніколенко О.М.,

Конєва Т.М.,
Орлова О.В. та ін.

Грамота 2018

2. Додаткові джерела інформації
2 Інтернет-

ресурс
Джон Кітс «Про коника 
та цвіркуна» (текст твору)

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.
php?tid=647

3 Інтернет-
ресурс

Джон Кітс «Про коника 
та цвіркуна» (аудіовірш)

https://www.youtube.com/
watch?v=kpJsl2OCOH4

4 Інтернет-
ресурс

Джон Кітс «Про коника 
та цвіркуна» (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=DDEXLIZE7Hw
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Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із життям 
та творчістю відомого англійського поета Джона Кітса. Читають 
вірш «Про коника та цвіркуна», визначають тему та ідею твору.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Джон Кітс (1795–1821). 
«Про коника та цвіркуна».

Учень (учениця):

Поетизація образу природи 
у вірші, його ідея («Поезія землі 
не вмре ніколи…»).

Ключові компетентності
 ¾ пізнає красу навколишнього середовища, усвідом-
лює взаємозв’язки людини і природи.

Предметні компетентності
 ¾ виразно читає і емоційно сприймає віршовані 
й прозові твори;

 ¾ визначає ставлення автора до світу природи, зна-
ходить і коментує відповідні цитати;

 ¾ виявляє специфіку літературного пейзажу по-
рівняно з іншими творами мистецтва (живопису, 
музики).

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із життям та творчістю відомого англійського 
поета Джона Кітса. Прочитайте його вірш «Про коника та цвірку-
на». Варто зазначити, поезію «Коник і цвіркун» англійський поет 
Джон Кітс написав у грудні 1816 р., під час поетичного змагання. 
Вірш, створений за 10–15 хвилин, живе понад два сторіччя!.. У творі 
Джона Кітса зображено два пейзажі: літній і зимовий.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

Характерні ознаки вірша

 ¾ Вираження людських почуттів, настроїв, думок.
 ¾ Невеликий або середній обсяг.
 ¾ Єдність і неподільність змісту (неможливо сприйняти 

будь-яку частину вірша без урахування цілого).
 ¾ Особлива організація (рядків, пауз тощо).
 ¾ Ритм (рівномірне чергування впорядкованих звукових, 

мовних, зображальних елементів).
ПЕЙЗАЖ — опис природи будь-якого незамкненого простору 

зовнішнього світу; види пейзажу різноманітні за змістом (лісо-
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ві, степові, морські, міські тощо) і призначенням у творі (утілення 
почуттів, думок, настроїв; розкриття образу; вираження позиції 
автора тощо).

Про коника та цвіркуна 
(Аналіз твору)

Автор — Джон Кітс.
Рік написання — 1817.
Жанр — сонет.
Лірика — пейзажна.
Тема — зображення краси природи.
Ідея — краса природи вічна, вона ніколи «не скінчиться».
Основна думка: «Поезія землі не вмре ніколи».
Настрій — оптимістичний.

Художні засоби

Метафора — «поезія землі не вмре ніколи», «…Голосок об-
низує», «Мовчать серед гілок птахи»; «коник веде танок»; «поезія 
не оніміє»; «зима в мовчання крижане поля заковує»; «цвіркун 
у хаті заводить пісню».

Епітети — «невтомний голосок», «довгий танок», «мовчан-
ня крижане».

Повтори — «Поезія землі ніколи не помре»; «…Поезія землі 
ніколи не оніміє».

Антитеза — зима-літо; коник — цвіркун.

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Джон Кітс (біографія)
Додаток 2 Джон Кітс «Про коника та цвіркуна» (текст твору)
Додаток 3 Чим відрізняється цвіркун від коника

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–3

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Які факти з життя Кітса вам запам’яталися?
2. Які пейзажі створені Дж. Кітсом у вірші «Про коника 

та цвіркуна»? 
3. Назвіть характерні ознаки вірша як цілісного тексту й до-

ведіть, що твір Дж. Кітса є віршем.
4. Як ви розумієте вислів «поезія землі»? У яких образах вір-

ша втілено цю «поезію»?
5. Знайдіть у перекладі вірша епітети. Які емоційні та змістові 

відтінки вони передають?
6. Що ви відкрили для себе нового в процесі ознайомлення 

з поезією Дж. Кітса?
7. Прокоментуйте висловлювання Дж. Кітса: «Краса є правда, 

правда є краса»; «Поезія — невичерпний потік світла».
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 36.2.05.03.03.002
Призначення — вчителю зарубіжної 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). 
«Нічна пісня подорожнього»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Ступінь школи: основна
Клас: 5-й
Програма: Зарубіжна література. 5–9 класи: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Розділ 3 «Природа і людина».
Тема № 2 Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). «Нічна пісня подорожнього».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Зарубіжна література 5 кл. Ніколенко О.М.,

Конєва Т.М.,
Орлова О.В. та ін.

Грамота 2018

2. Додаткові джерела інформації
2 Інтернет-

ресурс
Й.В. Ґете «Нічна пісня подо-
рожнього» (текст твору)

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.
php?tid=648

3 Інтернет-
ресурс

Й.В. Ґете «Нічна пісня подо-
рожнього» (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=YGbGDQXcddc
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Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із життям 
та творчістю видатного німецького поета XVIII–XIX століття Йо-
ганном Ґете. Читають вірш «Нічна пісня подорожнього», визна-
чають тему та ідею твору.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 2. Йоганн Вольфганг 
Ґете (1749–1832). «Нічна пісня 
подорожнього».

Учень (учениця):

Зображення взаємозв’язку 
різних сфер природи й людини 
в поетичному творі. 

Ключові компетентності
 ¾ пізнає красу навколишнього середовища, усвідом-
лює взаємозв’язки людини і природи.

Предметні компетентності
 ¾ виразно читає і емоційно сприймає віршовані 
й прозові твори;

 ¾ визначає ставлення автора до світу природи, зна-
ходить і коментує відповідні цитати;

 ¾ виявляє специфіку літературного пейзажу по-
рівняно з іншими творами мистецтва (живопису, 
музики).

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із життям та творчістю видатного німецького 
поета XVIII–XIX століття Йоганном Ґете. Зверніть увагу, він — ми-
тець, учений, мислитель і культурний діяч, ім’ям якого позначена 
ціла епоха в історії країни. На батьківщині письменника час, коли 
він жив і творив, так і називають: «епоха Ґете». 

Дізнайтесь історію написання вірша «Нічна пісня подорож-
нього». Зауважте, вірш перекладений понад 130 мовами світу. 
Перший український переклад твору здійснив Михайло Стариць-
кий наприкінці XIX ст.

Прочитайте його вірш «Нічна пісня подорожнього». Варто 
зазначити, у маленькому шедеврі Й.В. Ґете змальовано картину 
світу: спочатку виникають гірські верхів’я, потім — рослинний 
світ, а далі — тваринний світ (пташки).

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

ПЕЙЗАЖ — опис природи в художньому творі.
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Нічна пісня подорожнього  
(Аналіз твору)

Автор — Ґете.
Рік написання — 1780.
Жанр: вірш.
Лірика — пейзажна.
Тема — зображення краси нічної природи.
Ідея — уславлення краси природи.
Настрій: душевний спокій, який особливо підкреслюється 

спокоєм природи.
Художні засоби

Епітети — імлі нічній; пташиний грай.
Метафора — зорі зійшли, ніч приспала пташину; ліг супокій, 

вітрець не лине.

Слухові 
(пташиний грай 
замовк, не чути 

шуму бору)

Зорові 
(Вершини, нічна 

імла, бір)

Образи відчуття та емоції 
(супокій, вітрець, що лине)

Образи

Схема 2.3.1 Образи у творі «Нічна пісня подорожнього»

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Йоганн Вольфганг Ґете (біографія)
Додаток 2 Й.В. Ґете «Нічна пісня подорожнього» (текст твору)

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–2

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Розкажіть про становлення Ґете як поета. Хто і як вплинув 
на молодого митця? Як цей вплив позначився на його подаль-
шій творчості?

2. Чому Й.В. Ґете називають не тільки митцем, а й науковцем, 
громадським діячем і філософом?

3. Визначте основний настрій вірша Й.В. Ґете. Знайдіть у тексті 
слова на підтвердження вашої думки.

4. Визначте місце людини в поетичному пейзажі Й.В. Ґете.
5. Як у вірші «Нічна пісня подорожнього» утілено думку про 

гармонію природи й людини? Наведіть відповідні цитати з тексту.
6. Чи можна назвати описаний у вірші сон природи спокійним 

і щасливим?
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа —  78.2.05.05.03.001
Призначення — вчителю української 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Тарас Шевченко. «За сонцем 
хмаронька пливе…», «Садок 
вишневий коло хати»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Українська література
Ступінь школи: основна
Клас: 5-й
Програма: Українська література 5–9 класи: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Розділ 3 «Рідна Україна. Світ природи».
Тема № 1 Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий 

коло хати».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Українська література 5 кл. Коваленко Л.Т. Освіта 2018
2 Підручник Українська література 5 кл. Авраменко О.М. Грамота 2018

2. Додаткові джерела інформації
3 Інтернет-

ресурс
Т. Шевченко «За сонцем 
хмаронька пливе…» (текст 
твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=3994
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

4 Інтернет-
ресурс

Т. Шевченко «Садок ви-
шневий коло хати» (текст 
твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=63

5 Інтернет-
ресурс

Тарас Шевченко: геній без 
наступника, реаліст і фана-
тик національної ідеї

https://www.youtube.com/
watch?v=9o7DlmlIY1Q

6 Інтернет-
ресурс

Тарас Шевченко (відео) https://www.youtube.com/
watch?v=VVFEi6lTpZk

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із життям 
та творчістю видатного українського письменника Тараса Гри-
горовича Шевченка. Читають вірші «За сонцем хмаронька пли-
ве…», «Садок вишневий коло хати», знаходять у них порівняння, 
персоніфікацію, пояснюють їхню роль.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Тарас Шевченко. «За сон-
цем хмаронька пливе…», «Садок 
вишневий коло хати».

Учень (учениця):

«Тарасові шляхи». Україна часів 
Т. Шевченка.
Розповідь про поета, його 
дитинство (на основі повісті 
Степана Васильченка або Оксани 
Іваненко).
Картини довколишнього світу, 
природи в поезіях Тараса Шев-
ченка — художня реальність, 
створена уявою митця за допо-
могою засобів образної мови.

Предметні компетентності
 ¾ пригадує відомості про Україну часів Т. Шевченка; 
 ¾ розповідає про дитинство поета і його родину;
 ¾ відтворює настрої пейзажних поезій;
 ¾ описує власні відчуття, викликані художнім 
словом;

 ¾ виразно читає поезії; знаходить у них порівняння, 
персоніфікацію, пояснює їхню роль.

Ключові компетентності
 ¾ створює презентації про живописні твори-пейзажі 
Т. Шевченка; 

 ¾ зіставляє специфіку розкриття теми в різних ви-
дах мистецтва; 

 ¾ дискутує щодо проблеми впливу природи на життя 
людини.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із життям та творчістю відомого українського 
письменника Тараса Григоровича Шевченка. Прочитайте вірші 
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«За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати». 
Знайдіть художні засоби, розкрийте їхню роль. Відтворіть на-
стрій пейзажної лірики.

Варто зазначити, вірш Т. Шевченка «Садок вишневий коло 
хати...» унікальний тим, що в ньому майже немає художніх засо-
бів. Однак таке буває рідко: треба мати неймовірний талант, щоб 
простими словами передати красу весняного вечора й гармонію 
людини та природи.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

ЛІРИЧНІ ТВОРИ переважно пишуть віршованою мовою, у них 
не розгортаються події, а виражаються думки, почуття, пережи-
вання людини в певних обставинах, під впливом певних подій.

За сонцем хмаронька пливе…  
(Аналіз твору)

Автор — Тарас Шевченко.
Рік написання — 1848.
Рід літератури — лірика.
Вид лірики — пейзажна.
Тема: змалювання вечірньої пори та очікування нового дня.
Ідея: туга за рідним краєм, його чарівною природою.
Основна думка: Батьківщина — рідна домівка.

Художні засоби

Епітети: червоні поли, синє море, рожевою пеленою, хма-
роньку рожевую, туман сивий, тьмою німою.

Метафори: хмаронька пливе, червоні поли розставляє, сонце 
спатоньки зове, серце одпочине, серце заговорить, туман опо-
виє душу.

Порівняння: покриває рожевою пеленою, мов мати дитину; 
неначе ворог, мов матері діти.

Пестливі слова: зіронька, соловейко, хмаронька, спатонь-
ки, годиночку.

Персоніфікація: «за сонцем хмаронька пливе»…

Море (життя)

Сонце (тепло, світло 
й радість)

Хмаронька (людина)

Туман (неясність,  
темрява, небезпека)

Образи-символи

Схема 2.3.1 Образи-символи у творі «За сонцем хмаронька пливе…»
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Садок вишневий коло хати 
(Аналіз твору)

Автор — Тарас Шевченко.
Рік написання — 19-30 травня 1847 року.
Тема: зображення мальовничої української природи.
Ідея: замилування простим, природним ладом трудового 

життя з чергуванням праці і відпочинку.
Основна думка: Т. Шевченко звеличує красу українсько-

го народу.
Рід літератури: лірика.
Вид лірики: пейзажна.

Художні засоби

Епітети: садок вишневий, вечірня зіронька, маленькі діточки.
Метафори: хрущі гудуть, зіронька встає, соловейко не дає.
Зменшено-пестливі слова: маленьких діточок, соловейко.

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Тарас Шевченко (біографія)
Додаток 2 Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…» (текст твору)
Додаток 3 Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати» (текст твору)

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Розкажи, коли і де народився Тарас Григорович Шевченко.
2. Яку картину відтворено у вірші «За сонцем хмаронька 

пливе…»? Підтвердь думку цитатами.
3. Назви, які художні образи передають різні настрої ліричного 

героя у вірші «За сонцем хмаронька пливе…».

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–3

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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4. З чого можна зробити висновок, що у вірші «Садок вишне-
вий коло хати…» зображено весну (квітень або травень)?

5. Вірш «Садок вишневий коло хати…» написаний у неволі, 
коли Т. Шевченко навесні в холодній та сирій камері Петербурга 
очікував вирок. Що, на вашу думку, могло спонукати поета на-
писати такий ніжний та світлий вірш?
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа —  78.2.05.05.03.002
Призначення — вчителю української 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Павло Тичина. «Не бував ти у наших 
краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить 
мою душу обвіяла…»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Українська література
Ступінь школи: основна
Клас: 5-й
Програма: Українська література 5–9 класи: програма для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2017.
Розділ 3 «Рідна Україна. Світ природи».
Тема № 2 Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Бла-

кить мою душу обвіяла…».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Українська література 5 кл. Коваленко Л.Т. Освіта 2018
2 Підручник Українська література 5 кл. Авраменко О.М. Грамота 2018

2. Додаткові джерела інформації
3 Інтернет-

ресурс
Павло Тичина (біографія) https://www.youtube.com/

watch?v=gicAkKfts5g
4 Інтернет-

ресурс
Павло Тичина «Не бував 
ти у наших краях!» (текст 
твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=2526
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

5 Інтернет-
ресурс

Павло Тичина «Гаї шум-
лять…» (текст твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=385

6 Інтернет-
ресурс

Павло Тичина «Блакить 
мою душу обвіяла…» (текст 
твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=2525

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із життям 
та творчістю видатного українського поета  Павла Тичини. Чи-
тають вірші «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Бла-
кить мою душу обвіяла…». Висловлюють міркування про способи 
вираження любові до рідної землі.

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 2. Павло Тичина. «Не бував 
ти у наших краях!», «Гаї шум-
лять…», «Блакить мою душу 
обвіяла…».

Учень (учениця):

Коротко про поета і край, де він 
народився. Майстерне відтво-
рення краси природи, яка на-
дихає ліричного героя й зміцнює 
його патріотичні почуття. Мело-
дійність віршів П. Тичини.

Предметні компетентності
 ¾ виразно і вдумливо читає поезії; 
 ¾ висловлює думки про них;
 ¾ аналізує кольорову «палітру» віршів;
 ¾ відтворює в уяві подібні картини природи.

Ключові компетентності
 ¾ осмислює важливість збереження довкілля для 
сьогодення та майбутнього; 

 ¾ висловлює міркування про способи вираження 
любові до рідної землі, відповідальність кожної 
людини за збереження природи, дискутує про це.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із життям та творчістю відомого українського 
поета Павла Тичини. Прочитайте вірші «Не бував ти у наших 
краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Проана-
лізуйте ліричні вірші, визначте їхню мелодійність.

Варто зазначити, своє захоплення рідним краєм Павло Ти-
чина висловив у вірші «Не бував ти у наших краях!». 

Зверніть увагу, надзвичайно поетична картина природи зма-
льована у вірші «Гаї шумлять...». Твір сповнений світла, радості, 
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повноти життя. Ліричний герой сприймає навколишнє як подару-
нок природи — шум гаїв, хмарки в небі, коливання достигаючих 
нив, шепіт трав.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

Запам’ятай засоби, за допомогою яких П. Тичина «озвучує» 
поетичний твір:

 ¾ повторення в кількох рядках того самого голосного чи 
приголосного звука;

 ¾ використання слова, що означає певне музичне поняття;
 ¾ використання слів, які своїм значенням викликають 

враження звуків.
ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ — образ оповідача, який у ліричному творі 

висловлює свої душевні переживання: піднесення, смуток, щастя, 
хвилювання, любов та ін.

Не бував ти у наших краях!  
(Аналіз твору)

Автор — Павло Тичина.
Рік написання — 1924 (рік видання).
Збірка — «Вітер з України».
Жанр — вірш.
Вид лірики — пейзажна.
Тема — відображення краси природи, працьовитості людини 

на теренах України.
Ідея — любов до рідної землі.
Головна думка — Кожна людина — дитина свого краю. Для 

кожної людини рідний край наймиліший.
Художні засоби

Метафори: «серце б’ється», «степ розтягнувся».
Епітети: «блакитні простори», «весняні очі».
Порівняння: «могили, як гори».
Оклики: «Не бував ти у наших краях!», «А веснянії ночі в гаях!..», 

«Не бував ти у наших краях, Бо відтіль не таким би вернувся!», 
«Що не можуть без пісні і нивки зорати!».

Риторичні питання: «Чув про степ, що ген-ген простягнувся?»
Повтори: «Не бував ти у наших краях. Не бував ти у на-

ших краях».

Гаї шумлять… 
(Аналіз твору)

Автор — Павло Тичина.
Рік написання — 1913.
Жанр — вірш.
Вид лірики — пейзажна.
Тема: оспівування краси гаїв України.
Ідея: заклик до творення добра й краси.
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Основна думка: кожна людина відчуває природний світ 
своєрідно. 

Художні засоби

Порівняння: «купаючи мене, мов ластівку», «ген неба край — 
як золото», «ріка мов золото-поколото», «ріка, як музика».

Епітети: «шепіт трав голублячий, іду зворушений», 
«душі весело».

Метафори: «гаї шумлять», «хмарки біжать», «дзвін гуде», 
«думки пряде», «шепіт трав», «мріє гай», «горить-тремтить ріка».

Повтори: «милуюся-дивуюся», «нивами-приливами», «співа-
ючи-кохаючи», «золото-поколото», «горить-тремтить».

Блакить мою душу обвіяла… 
(Аналіз твору)

Автор — Павло Тичина.
Рік написання — 1907.
Жанр — вірш.
Вид лірики — пейзажна.
Тема — шанобливе ставлення до України.
Ідея — любов до рідної землі.
Основна думка: залюбленість у природу, радісно-тремтли-

ве ставлення до неї, органічно поєднується з любов’ю до рідного 
краю — України.

Художні засоби

Метафори: «блакить душу обвіяла», «душа сонця намріяла», 
«хвилюють поля…».

Порівняння: «Струмок серед гаю, як стрічечка», «На квітці 
метелик, мов свічечка».

Перелічення: «Хвилюють, маюють, квітують поля».
Асонанс: «На квітці метелик, мов свічечка», «Хвилюють, ма-

юють, квітують поля».

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Павло Тичина (біографія)
Додаток 2 П. Тичина «Не бував ти у наших краях!» (текст твору)
Додаток 3 П. Тичина «Гаї шумлять…» (текст твору)
Додаток 4 П. Тичина «Блакить мою душу обвіяла…» (текст твору)

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–4
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Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Яку картину природи змальовує П. Тичина у вірші «Гаї 
шумлять…»? Підтвердіть свою думку прикладами.

2. Яким у твоїй уяві постає ліричний герой твору «Гаї шум-
лять…»? Що його хвилює? Чим він захоплюється? Який його 
душевний стан?

3. Висловіть міркування, чому треба охороняти природу. Як 
робиш це ти?

4. Порівняйте настрій ліричного героя у віршах «Блакить 
мою душу обвіяла...» та «Гаї шумлять...». Що між ними спільного?

5. Що значить у вірші «Не бував ти у наших краях!», що люди 
не можуть без пісні і нивки зорати?

6. Як, на думку поета, впливає природа на людину? Чи згодні 
ви з таким авторським баченням?

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 78.3.11.04.09.002
Призначення — вчителю української 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Дмитро Павличко «Два кольори», 
«Я стужився, мила, за тобою…»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Українська література
Ступінь школи: старша
Клас: 11-й
Програма: Українська література 10–11 класи (рівень стандарту): програма 

для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2018.
Розділ 9 Літературне «Шістдесятництво».
Тема № 2 Дмитро Павличко «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою…».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Українська література 

11 кл. 
Коваленко Л.Т.,
Бернадська Н.І.

Освіта 2019

2 Підручник Українська література 
11 кл. 

Авраменко О.М. Грамота 2019

2. Додаткові джерела інформації
3 Інтернет-

ресурс
Д. Павличко про пісню «Два 
кольори» 

https://www.youtube.com/
watch?v=uUB9SRYnhz4

4 Інтернет-
ресурс

Квітка Цісик «Два кольори» 
(аудіо)

https://www.youtube.com/
watch?v=7-ml3FQhFv0
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

5 Інтернет-
ресурс

Дмитро Павличко. Життя 
і творчість (відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=Q3OP6AQ-2qU

6 Інтернет-
ресурс

Д. Павличко «Два кольори» 
(текст твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=101

7 Інтернет-
ресурс

Д. Павличко «Я стужився, 
мила, за тобою…» (текст 
твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=167

8 Інтернет-
ресурс

Дмитро Павличко 
(ЗНО-онлайн)

https://zno.osvita.ua/ukrainian/
tag-dmitro_pavlichko/

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні ознайомлюються із основними 
відомостями сучасного письменника, літературознавця й пере-
кладача Дмитра Павличка. Читають та аналізують вірші «Два 
кольори», «Я стужився, мила, за тобою…».

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 2. Дмитро Павличко «Два 
кольори», «Я стужився, мила, 
за тобою…».

Учень (учениця):

Основні відомості про поета, 
перекладача. Основні мотиви 
його творів. Пісенна лірика, її 
популярність. Вірш «Два кольо-
ри», який став народною піснею. 
Національний колорит поетич-
них образів, роль антитези. 
Збірка любовної лірики «Та-
ємниця твого обличчя». Ви-
користання фольклорних, 
персоніфікованих образів для 
передачі глибокого почуття 
кохання («Я стужився, мила, 
за тобою…»).

Предметні компетентності
 ¾ розповідає основне про митця, його творчість; 
 ¾ обґрунтовує популярність пісенної лірики Д. Пав-
личка, уміє аналізувати його поезії.

Ключові компетентності
 ¾ виявляє здатність виражати особисті та громадян-
ські почуття, розуміти й поважати почуття інших 
людей; 

 ¾ уміє розвивати свої творчі здібності та уяву; 
 ¾ залежно від мети використовує різноманітні чи-
тацькі стратегії; сприймає та розуміє образне сло-
во, його значення для розвитку естетичного смаку.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Ознайомтесь із життєвим і творчим шляхом Дмитра Павличка. 
Дізнайтесь історію написання вірша «Два кольори». Прочитайте 
вірші «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою…». 
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Варто зазначити, «Два кольори» — одна з найвідоміших 
і найпопулярніших поезій Д. Павличка. За символікою барв і чисел, 
філософією життя вона наближається до фольклорної традиції: 
«Червоне — то любов, а чорне — то журба». 

Варто зауважити, віршу «Я стужився, мила, за тобою...» при-
таманна фольклорна образність. Ліричний герой у ньому постає 
в образі явора, «паленого журбою», який страждає через нероз-
ділене кохання й узимку, коли «сніг летить колючий», і навесні, 
коли все пробуджується та цвіте.

Зверніть увагу, у тематичному й стильовому аспектах Д. Пав-
личко продовжує традиції І. Франка: патетика, пошук гармонії 
пристрасного почуття, ясного розуму й сильної волі ліричного 
героя; увага до громадянсько-патріотичної, любовної та філософ-
ської проблематики; афористичність, притчевість.

2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

Два кольори 
(Аналіз твору)

Автор — Дмитро Павличко.
Рік написання — 29 лютого 1964 року.
Рід літератури: інтимна лірика.
Жанр: ліричний вірш (пісня).
Тема: роздуми про долю людини, про те, що для неї найдо-

рожче; це вияв любові до рідної матері, яка своїми руками ви-
шила синові сорочку червоними і чорними нитками: вона стала 
ліричному герою й оберегом на все життя, і нагадуванням про 
рідну домівку.

Ідея: заклик не забувати своє коріння, батьків, те, що є осно-
вою життя.

Віршовий розмір: ямб із пірихієм.
Художньо-стильові особливості: вірш «Два кольори» написа-

ний у формі монологу сина, у якому він висловлює свою любов 
до матері й подяку за її любов і турботу.

Головний образ твору — ліричний герой, який за менталь-
ністю, за вихованням українець. Адже, коли «малим збирався 
навесні піти у шлях незнаними шляхами», у подарунок від матері 
отримав сорочку, вишиту «червоними і чорними нитками», — 
традиційний символ побажання доброї долі. Сорочка, щасливі 
і сумні дороги, мамина любов допомагають повніше розкрити 
характер ліричного героя.

Художні засоби

Епітети: «незнані шляхи», «щасливі і сумні дороги», «ви-
шите життя».

Метафори: «водило в безвісти життя», «переплелись... мої... 
дороги», «війнула в очі сивина».
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Символи: «червоне — то любов, чорне — то журба», виши-
та сорочка — символ материнської любові, дорога — символ 
життєвого шляху.

Рефрени: «два кольори мої, два кольори», «червоне — то лю-
бов, а чорне — то журба» — утверджують читача в думці, що все 
життя — це поєднання двох його кольорів: червоного (любові) 
та чорного (журби). Займенником «мої» автор указує, що приймає 
і розуміє цей закон життя. Про це свідчить третя строфа.

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Дмитро Павличко (біографія)
Додаток 2 Д. Павличко «Два кольори» (текст твору)
Додаток 3 Д. Павличко «Я стужився, мила, за тобою…» (текст твору)
Додаток 4 Д. Павличко «Я стужився, мила, за тобою…» (аналіз твору)
Додаток 5 Спогади Дмитра Павличка

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Напишіть вільне есе про поезію Д. Павличка «Два кольори», 
висловивши свої міркування щодо причин популярності цього 
твору в народі.

2. Традиційно явір у народній творчості — символ козацької 
сили та парубоцького здоров’я і вроди. Чи можна стверджувати, 
що саме таке значення образу явора в поезії «Я стужився, мила, 
за тобою…»? Свою думку обґрунтуйте.

3. Проаналізуйте поезії «Два кольори» та «Я стужився, мила, 
за тобою…».

4. Заповніть літературний паспорт до поезії Д. Павличка 
«Я стужився, мила, за тобою...».

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–5

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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РЕДАКЦІЙНИЙ Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — навчальна
Вид документа — інформаційний паспорт
Шифр документа — 78.3.11.04.09.004
Призначення — вчителю української 

літератури, учню

Інформаційний паспорт навчальної теми

Микола Вінграновський. 
«У синьому небі я висіяв ліс»

Класифікація за КНІ (класифікатором навчальної інформації)
Навчальний предмет: Українська література
Ступінь школи: старша
Клас: 11-й
Програма: Українська література 10–11 класи (рівень стандарту): програма 

для ЗНЗ. — Сайт МОН, 2018.
Розділ 9 Літературне «Шістдесятництво».
Тема № 4 Микола Вінграновський. «У синьому небі я висіяв ліс».

Частина 1
Джерела навчальної інформації

У таблиці 1.1 наведено джерела інформації, за якими учень 
може самостійно вивчати тему. Для їх визначення використано 
перелік підручників, навчальних посібників, які рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України на 2022/2023 навчальний 
рік. Крім того, до таблиці включено джерела, рекомендовані для 
розширення та поглиблення знань із відповідної теми.

Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації

№
з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік

видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, 

рекомендовані МОН України
1 Підручник Українська література  

11 кл. 
Коваленко Л.Т.,
Бернадська Н.І.

Освіта 2019

2 Підручник Українська література  
11 кл. 

Авраменко О.М. Грамота 2019

2. Додаткові джерела інформації
3 Інтернет-

ресурс
Микола Вінграновський. 
Життєвий і творчий шлях 
(відеоурок)

https://www.youtube.com/
watch?v=APKnlyQtm94
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Продовження табл. 1.1
№

з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання

4 Інтернет-
ресурс

Микола Вінграновський. 
«У синьому небі я висіяв 
ліс» (текст твору)

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.
php?tid=5128

Частина 2
Рекомендації для вивчення теми

2.1. Загальна характеристика теми

Під час вивчення теми учні поглиблюють знання про життя 
та творчість українського поета, прозаїка Миколи Вінграновського. 
Читають та аналізують ліричний вірш «У синьому небі я висіяв ліс». 

У таблиці 2.1 подано витяг із навчальної програми щодо змісту 
навчального матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень 
учнів із її засвоєння.

Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів

Тема 4. Микола Вінграновський. 
«У синьому небі я висіяв ліс».

Учень (учениця):

Коротко про поета, прозаїка, 
кіномитця. Учень О.Довженка. 
Вселюдські, національні мо-
тиви крізь призму «інтимного 
самозосередження». Вируюча 
пристрасть, несподівана асоціа-
тивність, буйна фантазія, образ-
на деталь його поезії. Інтимна 
лірика зб. «Цю жінку я люблю». 
Поезія про «вічну», одну-єдину 
любов, яка перемагає трудно-
щі, долає час і простір. Глибокі 
любовні переживання ліричного 
героя, передані образною сим-
волікою, символічною кольорис-
тикою (синім кольором). Думки 
й відчуття, навіяні цим віршем. 

Предметні компетентності
 ¾ розповідає коротко про митця; 
 ¾ виокремлює і пояснює засоби поетичної мови; 
 ¾ відшуковує образну деталь, пояснює її роль; 
 ¾ висловлює власне ставлення до розглянутої поезії.

Ключові компетентності
 ¾ сприймає і розуміє естетику образного слова, його 
значення для розвитку естетичного смаку; 

 ¾ уміє емоційно й поетично виражати думки.

2.2. Поради щодо вивчення теми

Розпочніть опрацювання теми з поглиблення знань про життя 
та творчість українського поета, прозаїка Миколи Вінграновсько-
го. Прочитайте ліричний вірш ««У синьому небі я висіяв ліс». 
Висловіть власне ставлення до розглянутої поезії. 

Варто зазначити, мета творчості для М. Вінграновського — 
передати не правильне, а прекрасне, хай навіть нафантазоване, 
химерне, неправдоподібне. Особливо зачаровує митця краса й гли-
бина, асоціативна мінливість слова.
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2.3. Інформація для запам’ятовування

Для запам’ятовування наведено інформацію, яка є визна-
чальною та потребує особливої уваги під час вивчення теми.

У синьому небі я висіяв ліс 
(Аналіз твору)

Автор — М.Вінграновський.
Рік написання — 1965.
Жанр — ліричний вірш.
Тема: вірш-посвята любові ліричного героя.
Ідея: відтворити щирі почуття закоханості, які роблять такі 

речі, що важко навіть уявити. Уособлює, в деякому сенсі, так звані 
«жертви», «вчинки», які можна зробити через кохання.

Образ ліричного героя уособлює закохану людину і її почуття, 
які змінюються з плином часу.

Художні засоби

Епітети: синє небо, любов люба, дубовий костур, вечірня 
хода, дорога тверда.

Метафори: У синьому небі я висіяв ліс, У синьому небі я ви-
сіяв сни.

У цьому вірші Вінграновський вдається до словесного міні-
малізму (наприклад, у творі присутній лише один колір — синій). 
Синім у поета є і море, що зливається з небом, і безмежне почуття 
ліричного героя, що не поступається величі неба й моря.

Частина 3
Додаткові навчальні матеріали

Для вивчення теми рекомендовано використати додаткові 
навчальні матеріали. Їх подано як додатки до частини 3 і роз-
міщено в електронній частині.

Таблиця 3.1
Номер додатка Назва додатка

Додаток 1 Микола Вінграновський (біографія)
Додаток 2 М. Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс» (текст твору)

Частина 4
Самоперевірка знань

Для самоперевірки набутих учнем знань наведено тестові 
завдання з теми. Ці завдання розміщено в електронній частині.

Див. додаток 2Див. частина 3, 
додатки 1–2

Див. додаток 2Див. частина 4, 
додатки 1–2
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Частина 5
Творчі роботи

Для поглибленого вивчення теми запропоновано такі твор-
чі завдання:

1. Що вам найбільше запам’яталося з біографічної довідки 
про М. Вінграновського? Чим, на вашу думку, може бути цікавою 
ця людина вашим сучасникам, одноліткам?

2. У яких видах мистецтва, літературних жанрах знайшла 
самовираження творча особистість М. Вінграновського?

3. Поміркуйте, чому саме синій колір домінує в поезії М. Він-
грановського «У синьому небі я висіяв ліс...».

4. Яким ви побачили ліричного героя поезії «У синьому небі 
я висіяв ліс...»?

5. Висловте свої думки й відчуття, які навіяв вірш М. Вінгра-
новського «У синьому небі я висіяв ліс...».
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А Л Г Е Б РА

8 к л а с

Тема «Раціональні вирази»
Л. ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додаван-
ня і віднімання алгебраїчних дробів
Додаток 2. Матеріали для контро-
лю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додаван-
ня і віднімання алгебраїчних дробів 
(методичний аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази»
Л. ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Множення та ділення алге-
браїчних дробів. Тотожні перетворення 
раціональних виразів
Додаток 2. Матеріали для контро-
лю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Множення та ділення алге-
браїчних дробів. Тотожні перетворен-
ня раціональних виразів (методичний 
аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази»
С. СТАШЕВСЬКА. Розробка уроку

Додаток 1. Степінь з цілим показником

Тема «Раціональні вирази»
О. БЕРЕЗОВСЬКА. Розробка уроку

Додаток 1. Раціональні вирази (розроб-
ка уроку)

9 к л а с

Тема «Нерівності»
П. КУПРІЙЧУК. Розробка уроку

Додаток 1. Розв’язування раціональних 
нерівностей методом інтервалів
Додаток 2. Презентація

Тема «Нерівності»
М. ГОНЧАРУК. Розробка з методики викла-
дання предмета

Додаток 1. Розробка уроків (пар) алге-
бри для 9-го класу з теми «Нерівності» 
(16 годин — 8 навчальних занять)
Додаток 2. Розробка уроків (пар) алге-
бри для 9-го класу з теми «Квадратич-
на функція» (13 годин — 7 навчаль-
них занять)

Тема «Нерівності»
М. ДАШКЕВИЧ. Розробка з методики викла-
дання предмета

Додаток 1. Функціональний метод 
розв’язування рівнянь, нерівностей 
і задач

Тема «Нерівності»
Л. ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Загальні та спеціальні мето-
ди доведення нерівностей. Доведення 
геометричних нерівностей
Додаток 2. Збірник вправ до теми « 
Доведення нерівностей»
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Нерівності (методичний 
аналіз теми)

ПОКАЖЧИК  
електронних навчально-методичних документів

(вересень 2022 р.)
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10 к л а с

Тема «Функції, многочлени, рівнян-
ня і нерівності»
О. МАЛА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Діофантові рівняння (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 2. Схема Горнера
Додаток 3. Розв’язування систем ліній-
них рівнянь методом Крамера
Додаток 4. Розв’язування систем ліній-
них рівнянь методом Гаусса
Додаток 5. Метод математичної індук-
ції

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Розв’язування рівнянь з па-
раметрами (розробка уроку з теми)
Додаток 2. Метод математичної індук-
ції (презентація у форматі Microsoft 
Office Power Point)
Додаток 3. Залікова робота з теми

11 к л а с

Тема «Похідна та її застосування»
Л. ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. «Перевір себе»: завдання 
в тестовій формі (текстовий матеріал)
Додаток 2. Похідна та її застосування: 
контрольна робота (текстовий матеріал)
Додаток 3. Похідна та її застосування: 
корисні відомості (текстовий матеріал)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Похідна та її застосуван-
ня: методичний аналіз теми (тексто-
вий матеріал)

А Н ГЛ І Й С Ь К А  М О В А

4 к л а с

Тема «Travelling around Ukraine»
І. САЧКО. Методична розробка

Додаток 1. Travelling around Ukraine

7 к л а с

Тема «Англійська мова в позауроч-
ний час»
В. ЗАСЛОНКІН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Опорні схеми до теми
Додаток 2. Матеріали для контролю 
знань із теми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Календарне планування 
до теми «Англійська мова в позауроч-
ний час»
Додаток 2. Система уроків до теми 
«Англійська мова в позаурочний час»

Тема «Англійська мова в позауроч-
ний час»
Л. САМОЙЛОВА. Розробка уроку

Додаток 1. Out-of- class activity (презен-
тація до уроку)

Тема «Англійська мова в позауроч-
ний час»
В. ГАРБУЗ. Розробка уроку

8 к л а с

Тема «Засоби масової інформа-
ції. Преса»
Н. ПРАУТА. Розробка уроку

Додаток 1. The INTERNET

Тема «Засоби масової інформа-
ції. Преса»
В. ЗАСЛОНКІН. Розробка уроку

Тема «Засоби масової інформа-
ції. Преса»
В. ЗАСЛОНКІН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Матеріали для контролю 
знань з теми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Засоби масової інформації. 
Преса (календарне планування)
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А С Т Р О Н О М І Я

11 к л а с
Тема «Основи практичної астроно-
мії»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історія розвитку астрономії
Додаток 2. Йоганн Кеплер (біографія)
Додаток 3. Закони Кеплера
Додаток 4. Науковиці: астрономія
Додаток 5. Розташування планет від-
носно Сонця
Додаток 6. Легенди про сузір’я
Додаток 7. Найяскравіші зорі (таблиця)

Тема «Предмет астрономії. Її розви-
ток і значення в житті суспільства. 
Короткий огляд об’єктів досліджен-
ня в астрономії»
І. КРЄСТІНІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Цікаві факти про життя 
і діяльність Птолемея, Коперника, Галі-
лея, Габбла
Додаток 2. Становление геоцентричес-
кой системы мира (презентація у фор-
маті Microsoft Office Power Point)
Додаток 3. Структура астрономії 
як науки (схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Самая древняя наука (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 2. Плеяда великих астрономов 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 3. Астрономия. Самая древняя 
наука (навчальний відеофільм)

Б І ОЛ О Г І Я

6 к л а с
Тема «Гриби»
У. КОЧЕРЖУК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Різноманітність грибів (та-
блиця)

Додаток 2. Класифікація грибів
Додаток 3. Їстівні гриби
Додаток 4. Збудники хвороб людини 
і тварин
Додаток 5. Лишайники
Додаток 6. Значення грибів у природі 
і житті людини

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Розробки уроків з теми

Тема «Гриби»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні правила збиран-
ня грибів
Додаток 2. Значення лишайників 
у природі та житті людини (таблиця)
Додаток 3. Особливості процесів жит-
тєдіяльності грибів (схеми)
Додаток 4. Конкурс загадок

Тема «Гриби»
У. КОЧЕРЖУК. Розробка уроку

Додаток 1. Лишайники

Тема «Клітина»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Галілео Галілей (біографія)
Додаток 2. Будова світлового мікроско-
па (таблиця)
Додаток 3. Правила роботи зі світло-
вим мікроскопом
Додаток 4. Методи цитологічних дослі-
джень (таблиця)
Додаток 5. Роль найважливіших хіміч-
них сполук у клітині (таблиця)
Додаток 6. Кросворд до теми

Тема «Одноклітинні організми. Пе-
рехід до багатоклітинності»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ілля Ілліч Мечников (біо-
графія)
Додаток 2. Значення бактерій у приро-
ді (схема)
Додаток 3. Хвороби людини, що викли-
каються одноклітинними тваринами 
(таблиця)
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Додаток 4. Порівняльна характеристи-
ка вольвоксу, ульви і губок (таблиця)
Додаток 5. Засоби боротьби з бактері-
ями

7 к л а с

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
О. ШАПОВАЛЕНКО. Практикум

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
О. ШАПОВАЛЕНКО. Практикум

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
О. ШАПОВАЛЕНКО. Практикум

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
О. ШАПОВАЛЕНКО. Практикум

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
О. ШАПОВАЛЕНКО. Практикум

Тема «Будова та життєдіяльність 
рослин» 
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Органи рослин (схема)
Додаток 2. Кореневі системи, їх особ-
ливості. Видозміни коренів (схеми)
Додаток 3. Внутрішня будова стебла. 
Різноманітність стебел (таблиці)
Додаток 4. Особливості зовнішньої бу-
дови листка. Внутрішня будова листка. 
Видозміни листка (таблиці)
Додаток 5. Пагін (схема)
Додаток 6. Вміст хімічних елементів 
у клітині рослин. Добрива (схеми)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Процеси життєдіяльності 
рослинного організму (таблиця)
Додаток 2. Рослинні тканини (таблиця)
Додаток 3. Видозміни пагона (таблиця)
Додаток 4. Матеріали до уроків

Тема «Різноманітність тварин»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Карл Лінней (біографія)
Додаток 2. Тип молюски, або м’якуни 
(це цікаво знати…)
Додаток 3. Класифікація Хордових (схе-
ма)
Додаток 4. Порівняльна характеристи-
ка типів червів (таблиця)
Додаток 5. Різноманітність земновод-
них (презентація)
Додаток 6. Кросворд до теми

8 к л а с
Тема «Будова і життєдіяльність тва-
рин»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Системи органів (таблиця)
Додаток 2. Процеси життєдіяльності 
у тварин (схема)
Додаток 3. Взаємозв’язки тварин 
у природі (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Тканини тваринного орга-
нізму (презентація у форматі Microsoft 
Office Power Point)

Тема «Найпростіші»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Порівняльна характеристи-
ка представників Найпростіших (табли-
ця)
Додаток 2. Екологічні групи Найпрості-
ших (схема)
Додаток 3. Значення Найпростіших 
(схема)
Додаток 4. Різноманітність, значення 
і загальні риси Найпростіших (тексто-
вий матеріал)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Загальна характеристика 
найпростіших (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
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Додаток 3. Паразитичні найпростіші 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

Тема «Організм людини як біологіч-
на система»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Загальна характеристика 
нервової регуляції людини (таблиця)
Додаток 2. Порівняльна таблиця регу-
ляції регуляторними системами
Додаток 3. Загальна характеристика гу-
моральної регуляції людини (таблиця)
Додаток 4. Загальна характеристика 
імунної регуляції людини (таблиця)

Тема «Організм людини як біологіч-
на система»
Р. БАРКО. Розробка уроку

Додаток 1. Організм людини як біоло-
гічна система
Додаток 2. Самостійна робота
Додаток 3. Роздатковий матеріал
Додаток 4. Роздатковий матеріал

Тема «Організм людини як біологіч-
на система»
О. ЖИЛЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Проблеми нервової системи 
(розробка уроку)
Додаток 2. Здоров’я — запорука успіху 
(презентація)

9 к л а с
Тема «Вступ»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Походження людини (учнів-
ська презентація)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Походження людини (роз-
робка уроку)

Тема «Опора і рух»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Типи з’єднань кісток

Додаток 2. Викривлення хребта
Додаток 3. Основні групи м’язів

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Види м’язів. Механізм ско-
рочення м’язів (розробка уроку)
Додаток 2. Види м’язів. Механізм ско-
рочення м’язів (учнівська презентація 
у форматі Microsoft Office Power Point)

Тема «Організм людини як біологіч-
на система»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Опорні схеми до теми
Додаток 2. Будова і функції складових 
елементів цитоплазми (таблиця)
Додаток 3. Характеристика основних 
типів тканин людини (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Органи. Фізіологічні систе-
ми органів людини (розробка уроку)
Додаток 2. Органи. Фізіологічні сис-
теми органів людини (учнівська пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

10 к л а с
Тема «Біологія — наука про життя»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні етапи розвитку біо-
логії (таблиця)
Додаток 2. Українські вчені-біологи 
(таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Видатні вчені-біологи Украї-
ни (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 3. Методи біологічних дослі-
джень (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 4. Відеофрагменти до теми

Тема «Біорізноманіття»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Принципи філогенетич-
ної систематики
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Додаток 2. Порівняльна характеристи-
ка вірусів і бактерій (таблиця)
Додаток 3. Характерні ознаки бактерій 
та архей (таблиця)
Додаток 4. Значення бактерій та архей 
для людини (таблиця)
Додаток 5. Неклітинні форми життя 
(таблиця)
Додаток 6. Еукаріотичні організми (та-
блиця)

Тема «Неорганічні речовини»
Т. МЕРКОТУН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Місткість хімічних елемен-
тів в біосубстратах людини (таблиця)
Додаток 2. Содержание химических 
элементов в клетках, их роль (матеріа-
ли з теми)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Источники загрязнения 
и химические элементы, накопление 
которых возможно в почве в зонах 
влияния этих источников
Додаток 2. Гранично допустима кон-
центрація деяких елементів в компо-
нентах природного середовища

Тема «Системна організація жи-
вої природи»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Біологічні системи та їхні 
властивості (таблиця)
Додаток 2. Основні біосистеми (схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Рівні організації жит-
тя (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

11 к л а с
Тема «Закономірності спадковості»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Методи генетичних дослі-
джень (схема)
Додаток 2. Приклади розв’язування 
типових генетичних задач

Додаток 3. Основні генетичні закони
Додаткові методичні матеріали

Додаток 1. Ґреґор Йоганн Мендель. За-
кони Менделя
Додаток 2. Матеріали до уроків
Додаток 3. Розв’язування типових за-
дач з генетики (практична робота)
Додаток 4. Закономірності спадковості 
(урок узагальнення)
Додаток 5. Підбірка генетичних задач

Тема «Розмноження організмів»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Характеристика вегетатив-
ного розмноження (схема)
Додаток 2. Характеристика гамет (схе-
ма)
Додаток 3. Форми копуляції (таблиця)
Додаток 4. Стадії гаметогенезу (табли-
ця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Будова і утворення статевих 
клітин (розробка уроку)
Додаток 2. Будова і утворення ста-
тевих клітин (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)

Тема «Розмноження організмів»
О. ПЛІСКУНОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Характеристика вегетатив-
ного розмноження (схема)
Додаток 2. Характеристика гамет (схе-
ма)
Додаток 3. Форми копуляції (таблиця)
Додаток 4. Стадії гаметогенезу (табли-
ця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Будова і утворення статевих 
клітин (розробка уроку)

В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я

6 к л а с
Тема «Давній Єгипет»
Л. ТОМЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Релігія та міфологія Давньо-
го Єгипту (презентація до уроку)
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Тема «Життя людей за первісних ча-
сів»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Перші люди на Землі (кар-
та)
Додаток 2. Знаряддя праці неандер-
тальця
Додаток 3. Еволюцію людиноподібних 
істот і людини
Додаток 4. Хто такі неандертальці?
Додаток 5. Кирилівська стоянка в Ки-
єві
Додаток 6. Форми суспільної організа-
ції первісних людей
Додаток 7. Релігійні вірування первіс-
ної людини

Тема «Стародавні цивілізації Азії 
та Африки»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Періоди історії Давнього 
Єгипту (таблиця)
Додаток 2. Видатні пам’ятки Давньо-
го Єгипту
Додаток 3. Цікаві факти про останню 
правительку Єгипту
Додаток 4. Притча царя Соломона
Додаток 5. Маловідомі факти про ста-
родавніх мумій

Тема «Стародавні цивілізації Азії 
та Африки»
Т. ПЕТРОВА. Розробка уроку

Додаток 1. Ізраїльсько-Іудейське цар-
ство (розробка уроку

Тема «Стародавній Єгипет»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Характерні риси духовної 
культури стародавніх єгиптян
Додаток 2. Суспільна піраміда Старо-
давнього Єгипту
Додаток 3. Яким богам поклоняли-
ся єгиптяни?
Додаток 4. Священні тварини у єгип-
тян

Додаток 5. Цікавинки про Стародав-
ній Єгипет

7 к л а с

Тема «Перші середньовічні держа-
ви»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Формування державної вла-
ди у франків (таблиця)
Додаток 2. Утворення і розпад Франк-
ської держави (таблиця)
Додаток 3. Система управління за часів 
Хлодвіга (486–511) (таблиця)
Додаток 4. Візантійська імперія 
доби Юстиніана
Додаток 5. Причини розпаду імпе-
рії Карла

Тема «Середньовічний світ Захід-
ної Європи»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні повинності селян
Додаток 2. Середньовічні цехи (схема)
Додаток 3. Розвиток техніки в європей-
ському середньовічному місті (табли-
ця)
Додаток 4. Католицька церква (табли-
ця)

Тема «Середньовічний світ захід-
ної Європи»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історичні особи, життєді-
яльність яких вивчається в темі
Додаток 2. Хронологічна таблиця 
з теми
Додаток 3. Основні повинності селян 
(опорна схема)
Додаток 4. Середньовічний світ за-
хідної європи (інформація для 
запам’ятовування)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Пам’ятка для учня «Як пра-
цювати з історичною картою»
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8 к л а с
Тема «Великі географічні відкриття 
та становлення капіталістичних від-
носин»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Христофор Колумб (біогра-
фія)
Додаток 2. Завоювання Нового Світу
Додаток 3. Доколумбові цивіліза-
ції Америки
Додаток 4. Фернандо Магеллан (біо-
графія)

Тема «Великі географічні відкриття: 
зустріч цивілізацій»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історичні особи, життєді-
яльність яких вивчається в темі (ди-
дактичний матеріал)
Додаток 2. Хронологічна таблиця 
з теми
Додаток 3. Особливості розвитку доко-
лумбових цивілізацій (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Робота з історичними кар-
тами
Додаток 2. Основні засади спільної 
роботи в групі (пам’ятка для роботи 
в групі)

9 к л а с
Тема «Європа в час Французької ре-
волюції та наполеонівських війн»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Наполеон I Бонапарт (біо-
графія)
Додаток 2. Максиміліан Робесп’єр (біо-
графія)
Додаток 3. Наполеонівські війни в Єв-
ропі в 1799–1815 рр.
Додаток 4. Чинники, що призвели 
до революції (таблиця)
Додаток 5. Антифранцузькі коаліції 
1792–1815 рр. (таблиця)

Додаток 6. Основні наслідки Віденсько-
го конгресу

10 к л а с
Тема «Передумови виникнення Пер-
шої світової війни. Війна та її на-
слідки.»
Л. ДУДКА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Персоналії Першої світо-
вої війни
Додаток 2. Хронологія подій 1914 — 
1918 років (таблиця)
Додаток 3. Дата вступу країн у війну 
(таблиця)
Додаток 4. Хронологія міжнародних до-
говорів (таблиця)
Додаток 5. Витяги з документів, до-
говорів, листів за часів Першої світо-
вої війни

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Світ у 1900–1910 рр. (ілю-
стративний матеріал до теми)
Додаток 2. Перша світова війна (ілю-
стративний матеріал до теми)

Г Е О Г РА Ф І Я

6 к л а с
Тема «Стародавня епоха пізнан-
ня Землі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Мартін Бехайм (біографія)
Додаток 2. Подорож Марко Поло
Додаток 3. Книга Марко Поло 
«Опис світу»
Додаток 4. Гекатей Мілетський
Додаток 5. Анаксагор (500 / 497г. 
до н.е.)

7 к л а с
Тема «Атлантичний океан»
А. ГАПОН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Органічний світ Атлантич-
ного океану
Додаток 2. Цікаве
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Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Атлантичний океан (розроб-
ка уроку)

Тема «Африка»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Особливості кліматотвірних 
чинників Африки
Додаток 2. Кліматичні пояси й облас-
ті Африки
Додаток 3. Річкові басейни Африки
Додаток 4. Кліматична карта Африки
Додаток 5. Карта регіонів і країни Аф-
рики
Додаток 6. Національний парк Крюгера

Тема «Форма і рухи Землі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Рухи Землі у Всесвіті 
та його наслідки
Додаток 2. Годинні пояси Землі
Додаток 3. Орбітальний рух Землі
Додаток 4. Пояси освітлення, тропіки 
та полярні кола

8 к л а с
Тема «Фізико-географічне положен-
ня України»
М. ДЕНИСЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Розміри та крайні точки 
України (карта)
Додаток 2. Класифікація карт
Додаток 3. Способи картографування
Додаток 4. Картографічні проекції

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Розробка завдань на пере-
вірку вивченого матеріалу
Додаток 2. Топографічні карти та робо-
та з ними (розробка уроку)

9 к л а с
Тема «Національна економіка»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Господарство та його рівні 
(таблиця)

Додаток 2. Стадії господарства (табли-
ця)
Додаток 3. Виробнича та невиробнича 
сфери економіки (таблиця)
Додаток 4. Секторальна модель націо-
нальної економіки (таблиця)
Додаток 5. Етапи розвитку економіки 
(таблиця)

Тема «Світове господарство»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Великі економічні інтегра-
ційні угруповання регіонів світу (та-
блиця)
Додаток 2. Формування світового гос-
подарства (таблиця)
Додаток 3. Соціально-економічні типи 
країн світу (таблиця)
Додаток 4. Сучасні тенденції розвитку 
світового господарства (таблиця)

10 к л а с
Тема «Населення світу»
О. ДАЦЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Природний приріст населен-
ня (прогноз)
Додаток 2. Чи відомо Вам?
Додаток 3. Додатковий словник 
до теми
Додаток 4. Деякі цікавинки
Додаток 5. Зростання, розподіл та гус-
тота населення за регіонами Землі. 
Структура, розселення населення. Урба-
нізація. (схеми)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Інформація до уроку (за ма-
теріалами сайту http://www.geograf.
com.ua)
Додаток 2. Города мира
Додаток 3. Естественное движение на-
селения
Додаток 4. Численность и воспроизвод-
ство населения мира
Додаток 5. Структура населения мира
Додаток 6. Городское и сель-
ское население. Урбанизация как 
всемирный процесс
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Тема «Політична карта світу»
О. ДАЦЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Кількість країн світу
Додаток 2. Чи відомо Вам
Додаток 3. Деякі цікавинки
Додаток 4. Групування країн (схема)
Додаток 5. Етапи формування політич-
ної карти світу (схема)
Додаток 6. Типологія країн (схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Політична карта світу (пре-
зентація до теми у форматі Microsoft 
Power Point доцента, к.геогр.н. Афана-
сьєва О.Є.)
Додаток 2. Многообразие стран совре-
менного мира (презентація до теми 
у форматі Microsoft Power Point учите-
ля географії Шапель Н.Л.)
Додаток 3. Інформація про міжнарод-
ні організації

Г Е О М Е Т Р І Я

7 к л а с

Тема «Взаємне розташування пря-
мих на площині»
С. ГУРОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Кути. Паралельні прямі. 
Перпендикулярні прямі. (опорні схеми)
Додаток 2. Аксіоми планіметрії
Додаток 3. Доведення методом «від 
супротивного» (правило-орієнтир)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Найпростіші геометричні 
фігури та їх властивості. Взаємне роз-
міщення прямих на площині (розробка 
циклу уроків)
Додаток 2. Суміжні кути
Додаток 3. Вертикальні кути
Додаток 4. Паралельні і перпендику-
лярні прямі
Додаток 5. Ознаки паралельних прямих

Тема «Взаємне розташування пря-
мих на площині»
Н. ТРОЯН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Взаємне розташування пря-
мих на площині
Додаток 2. Яка фігура називається 
кутом? Основні властивості вимірюван-
ня кутів
Додаток 3. Ознаки паралельності пря-
мих
Додаток 4. Розв’язування задач за те-
мою «Взаємне розміщення прямих 
на площині»
Додаток 5. Тести до уроку з теми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Ігри: «Знайди паралельні 
прямі», «Поле чудес»
Додаток 2. Паралельні прямі
Додаток 3. Ребуси
Додаток 4. Взаємне розташування пря-
мих на площині

Тема «Найпростіші геометричні фі-
гури та їх властивості»
С. ГУРОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Кути (опорна схема)
Додаток 2. Основні властивості най-
простіших геометричних фігур (опор-
на схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Найпростіші геометричні 
фігури та їх властивості. Взаємне роз-
міщення прямих на площині (розробка 
циклу уроків)
Додаток 2. Відрізок (презентація 
до уроку у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 3. Кут (презентація до уроку 
у форматі Microsoft Office Power Point)

8 к л а с
Тема «Паралелограм і його власти-
вості»
О. БАЛАБАЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Довідник з теми
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Додаток 2. Про різницю між ознакою 
і властивістю

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Четырехугольники: паралле-
лограмм и его свойства (узагальнюю-
чий урок-вікторина)
Додаток 2. Список корисних інтернет-
ресурсів з математики

Тема «Чотирикутники»
С. ГУРОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Паралелограм (схема)
Додаток 2. Прямокутник (схема)
Додаток 3. Ромб (схема)
Додаток 4. Квадрат (схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Чотирикутники (пре-
зентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 2. Паралелограм, прямокутник, 
ромб, квадрат (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 3. Урок узагальнення та систе-
матизації знань (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 4. Урок-гра з теми «Чоти-
рикутники» (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)

Тема «Чотирикутники»
Л. ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Паралелограм
Додаток 2. Це цікаво знати
Додаток 3. Опорні схеми
Додаток 4. Математичні диктанти

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Чотирикутники (методич-
ний аналіз)

Тема «Чотирикутники»
С. ГУРОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Теорема Фалеса (опор-
на схема)
Додаток 2. Кути у колі (опорна схема)
Додаток 3. Властивості вписаних 
у коло кутів (опорна схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Трапеція та її елементи 
(розробка уроку)
Додаток 2. Середня лінія трапеції (роз-
робка уроку)
Додаток 3. Трапеція. Середня лінія тра-
пеції (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 4. Вписані кути. Вписані 
та описані чотирикутники (тести)

Е К О Н О М І К А

10 к л а с

Тема «Зміст основних економічних 
процесів та явищ»
О. БАЛАБАЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Виробництво і продуктив-
ність (інформаційний блок)
Додаток 2. Індексний метод 
розв’язання деяких типів задач (інфор-
маційний блок)
Додаток 3. Основні елементи виробни-
цтва (ілюстрована схема)
Додаток 4. «Готель «Подих моря»» 
(оповідання)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Виробничі ресурси та обме-
женість (розробки уроків для початко-
вої школи)
Додаток 2. Зміст основних економічних 
процесів і явищ (презентація-супровід 
до першого оглядового уроку у форма-
ті Microsoft Office Power Point)

Тема «Предмет, завдання еконо-
мічної науки та її місце серед ін-
ших наук»
О. БАЛАБАЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Економічні теорії. Словник
Додаткові методичні матеріали

Додаток 1. Актуалізація знань
Додаток 2. Творче завдання
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11 к л а с
Тема «Раціональна економічна пове-
дінка споживача та виробника»
І. ПЕТРЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Задача з розв’язком на мак-
симізацію корисності
Додаток 2. Задача з розв’язком на спо-
живчу рівновагу
Додаток 3. Задача з розв’язком на аль-
тернативну вартість

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Споживач як головний 
суб’єкт сучасної економіки
Додаток 2. Споживчі блага та їх струк-
тура
Додаток 3. Виробник як суб’єкт еконо-
міки та мета його діяльності. Альтер-
нативна вартість

З А Р У Б І Ж Н А  Л І Т Е РАТ У РА

5 к л а с
Тема «Індійська народна казка 
«Фарбований шакал». «Панчатан-
тра» — перша у світі фольклорна 
збірка, книга про основи житей-
ської мудрості»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Фарбований шакал (переказ 
Ольги Бондарук)
Додаток 2. Це цікаво!
Додаток 3. Індійська народна казка 
«Фарбований шакал» (презентація)
Додаток 4. Літературний диктант

6 к л а с
Тема «Жуль Верн (1828–1905). 
“П’ятнадцятирічний капітан”»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Жуль Верн (біографія)
Додаток 2. «П’ятнадцятирічний капі-
тан» стислий переказ
Додаток 3. Шляхами шхуни «Пілігрим»
Додаток 4. Образ Діка Сенда

Додаток 5. Кросворд

Тема «Антуан де Сент-Екзюпері «Ма-
ленький принц»»
Н. ПОДКУЙКО. Розробка уроку

Додаток 1. Уроки Маленького принца 
(презентація)

Тема «Бредбері “Усмішка”»
А. ДЯЧОК. Розробка уроку

Тема «Література як вид мистецтва»
Т. СКРИПНИК. Розробка уроку

Додаток 1. Урок зарубіжної літерату-
ри з елементами культурологічного 
та компаративного аналізу (презента-
ція)

Тема «Література як вид мистецтва»
Ю. БУГАРЬ. Розробка уроку

Тема «Роберт Бернс «Моє серце 
в верховині...»»
Т. СКРИПНИК. Розробка уроку

Додаток 1. Роберт Бернс

7 к л а с

Тема «Ілля Муромець і Соловей-Роз-
бійник»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. «Ілля Муромець і Соловей-
Розбійник» (текст билини)
Додаток 2. «Ілля Муромець — улюбле-
ний билинний богатир» (презентація)
Додаток 3. Літературний диктант
Додаток 4. План билини «Ілля Муро-
мець і Соловей-Розбійник»

Тема «Король Лір і його дочки»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми

10 к л а с

Тема «Італія»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Розвиток середньовічних 
традицій у «Божественній комедії»
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Додаток 2. Художня своєрідність «Бо-
жественної комедії» Данте Аліг’єрі 
(схема)
Додаток 3. Етапи Італійського відро-
дження (таблиця)
Додаток 4. «Божественна комедія» 
(аналіз твору)
Додаток 5. «Божественна комедія» 
(уривки)

Тема «Стародавня Греція»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Провідні ознаки анти-
чної літератури
Додаток 2. Анкета-характеристика Одіс-
сея (таблиця)
Додаток 3. Одіссей і кіклоп (уривок)
Додаток 4. Сюжетний ланцюжок подій 
поеми Гомера «Одіссея»
Додаток 5. Міфологічні, пригодницькі 
й побутові елементи в «Одіссеї» (та-
блиця)

Тема «Франція»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Фредерік Стендаль (біогра-
фія)
Додаток 2. Взаємодія романтизму 
й реалізму в романі «Червоне і Чорне» 
(таблиця)
Додаток 3. «Червоне і чорне» (ури-
вок твору)
Додаток 4. Сюжетна лінія роману
Додаток 5. Літературний диктант 
до твору

І Н Ф О Р М АТ И К А

4 к л а с

Тема «Моя цікава подорож»
О. ПОЛЯТИКІНА. Методична розробка

Додаток 1. Моя цікава подорож

5 к л а с
Тема «Інформація та повідомлення. 
Інформаційні процеси»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила безпечної роботи 
за комп’ютером
Додаток 2. Віктор Михайлович Глушков 
(біографія)
Додаток 3. Основні напрями застосу-
вання інформаційних технологій
Додаток 4. Класифікація інформації 
(таблиця)

Тема «Інформація та повідомлення. 
Інформаційні процеси. Основи робо-
ти з комп’ютером»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила техніки безпеки 
під час роботи в комп’ютерному класі
Додаток 2. Робота з об’єктами робочого 
столу (практичне завдання)
Додаток 3. Будова комп’ютера (відео-
файл у форматі Flash Player 5.0)
Додаток 4. 10 ребусів із відповідями
Додаток 5. Кросворди
Додаток 6. Інформація та інформа-
ційні процеси (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Вивчаємо клавіатуру 
(презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 2. Інформаційні проце-
си (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 3. Орієнтовний комплекс 
вправ для зняття втоми під час на-
вчання в кабінеті інформатики
Додаток 4. Призначення клавіш клавіа-
тури (тести)
Додаток 5. Види інформації (схема)
Додаток 6. Властивості повідомлень 
(таблиця)
Додаток 7. Ще раз про небезпечність 
комп’ютера (публікація у форматі 
Microsoft Office Publisher)
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6 к л а с
Тема «Алгоритми та їх виконавці»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила поведінки 
в комп’ютерному класі
Додаток 2. Інформатика. Вступний ін-
структаж з ТБ (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 3. Завдання до практичних 
робіт № 1, 2
Додаток 4. Виконання практичних зав-
дань
Додаток 5. Розпорядок дня (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 6. Навчальні матеріали по ро-
боті в середовищі програми Scratch

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Тестові запитання для учнів
Додаток 2. Практична робота
Додаток 3. Матеріали до складання ал-
горитмів
Додаток 4. Проект «Годинник» (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 5. Кнопки вікна програми 
та їх призначення
Додаток 6. Вкладки вікна програми 
та опис їх можливостей
Додаток 7. Проект «Квітка» (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

7 к л а с
Тема «Операційна система Windows. 
Встановлення дати і часу. Робо-
та з архівами. Комп’ютерні віруси. 
Антивірусні програми»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Техніка безпеки в кабінеті 
інформатики (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 2. Комп’ютерні віруси 
(презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

Додаток 3. Види атак (презентація 
у форматі Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 4. Практичні завдання

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Правила техніки безпеки
Додаток 2. Архівація файлів (пре-
зентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 3. Віруси — загроза людству 
і не тільки йому (презентація у форма-
ті Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 4. Інструкція з охорони праці, 
пожежної безпеки при проведенні за-
нять у комп’ютерному класі

9 к л а с

Тема «Інформація. Інформаційні 
процеси та системи»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Системи числення
Додаток 2. Інформаційні процеси (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 3. Інформаційні процеси (ін-
формація для запам’ятовування)
Додаток 4. Кодування повідомлень (ін-
формація для запам’ятовування)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Будова ПК (презентація 
у форматі Microsoft Office Power Point)
Додаток 2. Інформація та інформа-
ційні процеси (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 3. Кодування інформації (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 4. Історія розвитку обчислю-
вальної техніки і застосування ЕОМ 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 5. Типові завдання 
до контроль ної роботи
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10 к л а с
Тема «Програмні засоби навчально-
го призначення»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Класифікація службових 
та прикладних програм
Додаток 2. Програмне забезпечен-
ня (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 3. Загальні ресурси мере-
жі Інтернет (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 4. Перелік сайтів дистанційно-
го навчання
Додаток 5. Огляд словників та пере-
кладачів
Додаток 6. Короткі відомості про про-
грамний засіб Pragma
Додаток 7. Види програмного забезпе-
чення

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. ППЗ для підтримки навчан-
ня математики (конспект уроку)
Додаток 2. Програмні засоби навчаль-
ного призначення. Інформаційні техно-
логії у навчанні (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 3. Електронні словники 
(презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

11 к л а с
Тема «Комп’ютерне моделювання. 
Основи алгоритмізації»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні етапи 
розв’язування задачі з використанням 
комп’ютера (конспект уроку)
Додаток 2. Алгоритми. Базові структу-
ри алгоритмів
Додаток 3. Базові структури алгорит-
мів (конспект уроку)
Додаток 4. Базові структури алгорит-
мів (презентація у форматі Microsoft 
Office Power Point)
Додаток 5. Алгоритми та їх властивості

Додаток 6. Етапи розв’язування задачі
Додаток 7. Етапи розв’язування задачі

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Метод покрокової деталіза-
ції (конспект уроку)
Додаток 2. Структура програми мовою 
програмування Паскаль (конспект уро-
ку)
Додаток 3. Основні етапи 
розв’язування задачі з використанням 
комп’ютера (конспект уроку)
Додаток 4. Алгоритми та їх властивос-
ті. Форми подання алгоритму. Викона-
вець алгоритму (конспект уроку)
Додаток 5. Алгоритми, їх власти-
вості, способи подання алгоритмів 
(презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

І С Т О Р І Я  У К РА Ї Н И

7 к л а с
Тема «Виникнення та розвиток Ки-
ївської Русі»
Л. ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Розселення 
східнослов’янських племен у межах 
сучасної України (схема)
Додаток 2. Утворення держави у схід-
них слов’ян
Додаток 3. Ознаки державного устрою
Додаток 4. Київські князі

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Перші Київські володарі ча-
сів становлення держави Київська Русь
Додаток 2. Київська держава за перших 
князів (урок з теми)

Тема «Виникнення та розвиток Ки-
ївської Русі»
Н. РУДЕНКО. Розробка уроку

Тема «Виникнення та розвиток Ки-
ївської Русі»
Т. ШЕВЧЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Подорож до Київській Русі 
(розробка уроку, 7 клас)
Додаток 2. Вiдбiрковий_тур



Методичне забезпечення освітнього процесу

 

Методичні документи

ПРПП № 4/2022 (школа) 59

Додаток 3. Розминка
Додаток 4. Конкурс

Тема «Виникнення та становлення 
Русі-України»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ознаки державного устрою 
(схема)
Додаток 2. Розселення 
східнослов’янських племен у межах 
сучасної України (схема)
Додаток 3. Київські князі
Додаток 4. Утворення держави у схід-
них слов’ян (схема)
Додаток 5. Легенда про юнака, що вря-
тував Київ від печенігів

Тема «Київська держава (Русь-
Україна) наприкінці X — у першій 
половині XI ст.»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Хронологічна таблиця прав-
ління Ярослава Мудрого
Додаток 2. Зміна форм правління Київ-
ської Русі в IX–XII ст. (таблиця)
Додаток 3. Значення та наслідки прий-
няття християнства (схема)
Додаток 4. Основні групи залежного 
населення Київської Русі (таблиця)
Додаток 5. Господарське життя Київ-
ської Русі (таблиця)

8 к л а с

Тема «Українські землі в XVI ст.»
Л. ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Загальна характеристика ді-
яльності князя К.-В. Островського
Додаток 2. Адміністративно-терито-
ріальний устрій українських земель 
у складі Речі Посполитої
Додаток 3. Наслідки Люблінської унії 
для українських земель
Додаток 4. Результати та наслідки Бе-
рестейської церковної унії
Додаток 5. Запорізька Січ у ХV–ХVІ ст.

Додаток 6. Клейноди Війська Запорозь-
кого

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Передумови і особливості 
Люблінської унії
Додаток 2. Реформаційний та контрре-
формаційний рухи в Україні
Додаток 3. Етапи утворення реєстрово-
го козацтва
Додаток 4. Запитання для проведення 
брейн-рингу за темою

10 к л а с

Тема «Україна в роки Першої світо-
вої війни»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Олена Степанів (біографія)
Додаток 2. Кость Левицький (біогра-
фія)
Додаток 3. Українські національні фор-
мування в роки Першої світової війни 
(таблиця)

11 к л а с

Тема «Українська РСР в умовах 
нової економічної політики 
(1921–1928 рр.)»
Л. ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Причини переходу до НЕПу
Додаток 2. Основні заходи НЕПу
Додаток 3. Коренізація в УРСР
Додаток 4. НЕП в Україні

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Голод 1921–1923 рр.
Додаток 2. Входження УСРР до складу 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік

Л І Т Е РАТ У Р Н Е  Ч И ТА Н Н Я

2 к л а с
Тема «Усна народна творчість»
О. КУСКОВА. Розробка уроку

Додаток 1. Презентація до уроку
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М И С Т Е Ц Т В О

10 к л а с
Тема «Мистецтво африканського 
культурного регіону»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Мистецтво Африки (презен-
тація)
Додаток 2. Основні риси африканської 
різьбленої дерев’яної скульптури
Додаток 3. Afric Simone — Hafanana 
(mp3)
Додаток 4. Музичні інструменти Африки
Додаток 5. Африканські маски
Додаток 6. Відомі художники Африки
Додаток 7. Африка. Цікаві факти
Додаток 8. Iyeoka — Simply Falling 
(mp3)

11 к л а с
Тема «Мистецтво європейського 
культурного регіону»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Леонардо да Вінчі (біогра-
фія)
Додаток 2. Йоганн Себастьян Бах (біо-
графія)
Додаток 3. Ф. Ліст. Ноктюрн «Мрії ко-
хання» (аудіо)
Додаток 4. Кращі пам’ятки Європи

Тема «Мистецтво європейського 
культурного регіону. Україна»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Олександр Архипенко (біо-
графія)
Додаток 2. Архітектурні шедеври Украї-
ни (презентація)
Додаток 3. Мистецтво скоморохів (пре-
зентація)
Додаток 4. М. Лисенко «Заповіт» (ау-
діо)

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
6 к л а с

Тема «Жанри камерно-вокальної му-
зики»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Едвард Гаґеруп Ґріґ (біогра-
фія)
Додаток 2. Е. Ґріґ. Концерт для форте-
піано з оркестром лямінор (аудіофайл)
Додаток 3. Джузеппе Фортуніно Фран-
ческо Верді (біографія)
Додаток 4. Дж. Верді. Арія з опери 
«Ріголетто» у виконанні Л. Паваротті 
(аудіофайл)
Додаток 5. Михайло Іванович Глинка 
(біографія)
Додаток 6. «Колискова пісня» з вокаль-
ного циклу М. Глінки (аудіофайл)
Додаток 7. Палітра жанрів української 
народної пісні (таблиця)
Додаток 8. Українська народна пісня 
«Ой під вишнею» в обробці тріо Маре-
ничів (аудіофайл)
Додаток 9. Українська народна пісня 
«Летіла зозуля» Н. Матвієнко (аудіо-
файл)
Додаток 10. Характерні риси романсу
Додаток 11. Романс «Черемшина» 
Д. Гнатюк (аудіофайл)

О С Н О В И  З Д О Р О В ’ Я

5 к л а с

Тема «Життя і здоров’я людини»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила й техніка вимірю-
вання температури тіла за допомогою 
медичного термометра
Додаток 2. Фізична складова людини 
(презентація)
Додаток 3. Основні способи загартову-
вання
Додаток 4. Номери служб екстрено-
го виклику
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7 к л а с
Тема «Принципи безпечної життєді-
яльності»
І. ПЕТРЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Способи проходження елек-
тричного струму крізь тіло людини
Додаток 2. Електробезпека в побуті 
(пам’ятка)
Додаток 3. Радимо, попереджаємо і за-
стерігаємо (пам’ятка)
Додаток 4. Дітям про вогонь (пам’ятка)
Додаток 5. Первичные средства пожа-
ротушения (пам’ятка)
Додаток 6. Правила безпеки та пове-
дінки у небезпечних ситуаціях

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Побутова безпека. Пожежна 
безпека у громадських приміщеннях 
(розробка уроку)
Додаток 2. Побутова безпека. Пожежна 
безпека у громадських приміщеннях 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 3. Перша допомога, непрямий 
масаж серця (відео)

8  к л а с

Тема «Надзвичайні ситуації»
І. ПЕТРЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Природні надзвичайні си-
туації (схема)
Додаток 2. Засоби індивідуального за-
хисту (схема)
Додаток 3. Засоби захисту органів ди-
хання та зору (схема)
Додаток 4. Перша медична допомо-
га, варіанти накладання асептичних 
пов’язок на рани (пам’ятка)
Додаток 5. Перша медична допомога, 
варіанти тимчасової зупинки кровотечі 
(пам’ятка)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Надзвичайні ситуації (НС) 
соціального, природного та техноген-
ного походження, причини їх виник-
нення

Додаток 2. Найпоширеніші ураження 
й допомога при них
Додаток 3. Права та обов’язки грома-
дянина України під час НС

П РА В О З Н А В С Т В О

9 к л а с
Тема «Основи теорії держави і пра-
ва»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Чинники, що сприяли ви-
никненню держави (таблиця)
Додаток 2. Ознаки та джерела права 
(схема)
Додаток 3. Класифікація соціальних 
норм за способом їх встановлення 
та забезпечення (таблиця)

Тема «Правила і закони у суспіль-
стві та твоєму житті»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Види соціальних норм
Додаток 2. Ознаки права
Додаток 3. Ознаки правопорушення
Додаток 4. Юридичні факти
Додаток 5. Обставини, що виключають 
юридичну відповідальність
Додаток 6. Гілки влади в Україні
Додаток 7. Законодавчий процес 
в Україні
Додаток 8. Види та ознаки правової 
поведінки (таблиця)
Додаток 9. Правовий кросворд

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Алгоритм роботи з Базою 
даних Верховної Ради України (пошук 
нормативно-правових документів)
Додаток 2. Методичні рекомендації 
до викладання теми
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Тема «Правила і закони у суспіль-
стві та твоєму житті»
Т. ПЕТРОВА. Розробка уроку

10 к л а с

Тема «Державний лад»
Т. РЕМЕХ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Форма держави (таблиця)
Додаткові методичні матеріали

Додаток 1. Пізнавальні завдання для 
учнів із теми

Тема «Загальна характеристика дер-
жави та державної влади»
Л. ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Особливості державної вла-
ди (таблиця)
Додаток 2. Способи та принципи здій-
снення влади (опорна схема)
Додаток 3. Класифікація функцій дер-
жави (таблиця)
Додаток 4. Суверенні права держави 
(опорна схема)
Додаток 5. Представники теорій похо-
дження держави

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Понятійна скарбничка
Додаток 2. Контрольні завдання та за-
питання з теми
Додаток 3. Загальна характеристика 
держави та державної влади (розроб-
ка уроку)

Тема «Історичний аспект виникнен-
ня держави»
Т. РЕМЕХ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Теорії походження держави 
(таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Завдання для учнів з теми

У К РА Ї Н С Ь К А  Л І Т Е РАТ У РА

6 к л а с

Тема «Загадково прекрасна і славна 
давнина України»
Л. НІКІТЧЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Календарно-обрядові пісні 
(дидактичний матеріал)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Пісенний скарб україн-
ського народу (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)

Тема «Загадково прекрасна і славна 
давнина України»
Л. НІКІТЧЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Роди художньої літератури 
(схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Творчість Миколи Воро-
ного (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

Тема «Загадково прекрасна і славна 
давнина України»
О. ЧАК. Розробка уроку

Додаток 1. Історична основа поеми 
«Іван Підкова»
Додаток 2. Презентація до уроку

9 к л а с

Тема «Підбірка українських народ-
них балад»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. «Ой летіла стріла» 
(текст твору)
Додаток 2. «Ой на горі вогонь горить» 
(текст твору)
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10 к л а с
Тема «Іван Нечуй-Левицький «Кай-
дашева сім’я»»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Маруся Кайдашиха
Додаток 2. Омелько Кайдаш
Додаток 3. Карп Кайдаш
Додаток 4. Лаврін Кайдаш
Додаток 5. Мотря
Додаток 6. Мелашка

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. І. С. Нечуй-Левицький 
“Кайдашева сім’я” (мультимедійна 
презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 2. Тестова перевірка з теми

Тема «Іван Нечуй-Левицький «Кай-
дашева сім’я»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Іван Нечуй-Левицький (біо-
графія)
Додаток 2. «Кайдашева сім’я» (уривок 
з твору)
Додаток 3. Ознаки реалізму та натура-
лізму
Додаток 4. Цитатна характеристика 
образів твору «Кайдашева сім’я» (та-
блиця)
Додаток 5. «Кайдашева сім’я» (скороче-
ний переказ)
Додаток 6. Засоби комічного у творі

Тема «Панас Мирний (П. Рудченко). 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Цікаві факти з біографії 
Панаса Мирного (Шевчук В. Із вершин 
і низин. Книжка цікавих фактів із істо-
рії української літератури. — К., 1990)
Додаток 2. План характеристики Чіпки

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Панас Мирний «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» (мультимедійна 
презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

11 к л а с
Тема «Павло Тичина «Арфами, арфа-
ми...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, 
як липа шелестить...», «Одчиняйте 
двері…», «Пам’яті тридцяти»»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Павло Тичина (твор-
чий шлях)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Поетична творчість Павла 
Тичини (розробка уроку)

Тема «Українська література 1920–
1930 рр. Вступ.»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Культурно-мистецькі події 
в Україні в 20–30-х роках ХХ століття 
(узагальнююча таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Найвидатніші представники 
літературних стильових течій (напря-
мів) (опорна схема)

У К РА Ї Н С Ь К А  М О В А

2 к л а с
Тема «Позначення м’якості приголо-
сних на письмі буквами і, я, ю, є. 
Буквосполучення ьо »
Ж. ЗЯЗЯ. Методична розробка

Додаток 1. Позначення м’якості при-
голосних на письмі буквами і, я, ю, є. 
Буквосполучення ьо
Додаток 2. Позначення м’якості при-
голосних на письмі буквами і, я, ю, є. 
Буквосполучення ьо (презентація)

10 к л а с
Тема «Стилістика мови. Культу-
ра мовлення»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Уподібнення приголосних 
за дзвінкістю-глухістю (опорна схема)
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Додаток 2. Уподібнення приголосних 
за твердістю-м’якістю (опорна схема)
Додаток 3. Вимова звукосполучень 
(таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Фонетика. Фонологія. Сти-
лістичні засоби фонетики (мультиме-
дійна презентація)
Додаток 2. Тестова перевірка з теми

Ф І З И К А

7 к л а с

Тема «Механічний рух»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Це цікаво знати
Додаток 2. Види механічного руху (та-
блиця)
Додаток 3. Розв’язування задач

8 к л а с

Тема «Теплові явища»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Альберт Ейнштейн (біогра-
фія)
Додаток 2. Характеристика рідинного 
термометра як фізичного приладу
Додаток 3. Кристалічні і аморфні тіла 
(таблиця)
Додаток 4. Теплові явища (кросворд)
Додаток 5. Літературна вікторина 
до теми

9 к л а с

Тема «Електричний струм»
Т. НЕЧИПОР. Розробка уроку

Тема «Електричний струм»
Л. ІВАНЧЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Жива електрика. Електролі-
ти та не електроліти
Додаток 2. Тестові завдання
Додаток 3. Презентація до уроку

Тема «Електричний струм»
С. СКОРОХОД. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Характеристики провідності 
середовищ (таблиця)
Додаток 2. Інформація для 
запам’ятовування
Додаток 3. Біографії видатних вчених

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Електровимірювальні при-
лади (презентація до уроку)
Додаток 2. Розробки уроків, плануван-
ня навчального матеріалу
Додаток 3. Контрольні роботи та фі-
зичні диктанти до теми

Тема «Магнітні явища»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ганс Крістіан Ерстед (біо-
графія)
Додаток 2. Нікола Тесла (біографія)
Додаток 3. Алгоритм визначення на-
прямку індукційного струму
Додаток 4. Магнітні властивості речо-
вин (схема)
Додаток 5. Явище електромагнітної 
індукції (схема)

Ф І З И Ч Н А  К УЛ ЬТ У РА

5 к л а с
Тема «Загальна характеристика здо-
рового способу життя»
О. ТЕЛИХ. Розробка з методики викладан-
ня предмета

6 к л а с
Тема «Легка атлетика»
В. САМОЙЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Постава та її порушення: 
профілактика захворювання (тексто-
вий матеріал)
Додаток 2. Рухливі ігри (текстовий ма-
теріал)
Додаток 3. Дотримання правил техніки 
безпеки на уроках фізичної культури 
(текстовий матеріал)
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Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Легка атлетика: розробки 
уроків (текстовий матеріал)

7 к л а с
Тема «Футбол»
О. ТЕЛИХ. Розробка уроку

9 к л а с
Тема «Передача м’яча двома руками 
зверху та знизу»
О. ПРИХОДЬКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила техніки безпеки 
та особистої гігієни на заняттях із во-
лейболу
Додаток 2. Правила гри у волейбол 
(учнівський реферат)
Додаток 3. Техніка гри у волейбол 
(учнівська презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Цикл уроків із фізичної 
культури. Модуль «Волейбол». Тема 
«Передача м’яча двома руками зверху 
та знизу»
Додаток 2. Методичний коментар 
до циклу уроків з волейболу. 9-й клас
Додаток 3. Вправи силової спрямова-
ності для учнів з невисоким рівнем 
фізичної підготовленості для самостій-
ного виконання
Додаток 4. Спеціальні вправи силової 
спрямованості, рекомендовані до ви-
конання в підготовчій частині уро-
ків волейболу
Додаток 5. Волейбол. Суть і технічні 
прийоми гри (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)

Х І М І Я

7 к л а с
Тема «Початкові хімічні поняття»
О. АРТЕМ’ЄВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Валентні кути в молекулах 
деяких сполук (малюнок)

Додаток 2. Життя та діяльність А. Ла-
вуазьє (фільм)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Явища фізичні та хімічні. 
Хімічні реакції та явища, що їх супро-
воджують. Фізичні та хімічні власти-
вості речовин (авторська розробка уро-
ку)
Додаток 2. Як вивчають хімічні сполу-
ки і явища. Спостереження й експери-
мент у хімії (авторська розробка уро-
ку)
Додаток 3. Закон як форма наукових 
знань. Закон збереження маси речови-
ни. Хімічні рівняння (авторська роз-
робка уроку)
Додаток 4. Дослідження фізичних і хі-
мічних явищ. Практична робота № 2. 
(авторська розробка уроку)
Додаток 5. Підсумковий урок з теми 
«Початкові хімічні поняття». Тестуван-
ня. (авторська розробка уроку)
Додаток 6. Валентність - симфонія чи-
сел (авторська розробка уроку)
Додаток 7. Валентність - симфонія 
чисел (презентація уроку у форматі 
Microsoft Office Power Point)

Тема «Початкові хімічні поняття»
Л. НІКІТЧЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Дослідження фізичних і хі-
мічних явищ

Тема «Початкові хімічні поняття»
О. КАЗІМКО. Практичне дослідження

Додаток 1. Дослідження фізичних і хі-
мічних явищ на прикладах побутових 
хімікатів і харчових продуктів

Тема «Речовини. Атоми, молекули»
Н. КИРИЛО. Методична розробка

Додаток 1. Урок в системі особистісно 
орієнтованого навчання

Тема «Речовини. Атоми, молекули»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ломоносов М.В. (біографія)
Додаток 2. Методи розділення сумішей 
(схема)



Методичне забезпечення освітнього процесу

 

Методичні документи

ПРПП № 4/2022 (школа)66

Додаток 3. Відмінності між сумішами 
речовин і складними речовинами (та-
блиця)

8 к л а с

Тема «Кількість речовини. Розрахун-
ки за хімічними формулами»
О. АРТЕМ’ЄВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Відносна густина газів (схе-
ма)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Розв’язання задач за допо-
могою алгоритмів

Тема «Кількість речовини. Розрахун-
ки за хімічними формулами»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Формули для визначення 
кількості речовини (таблиця)
Додаток 2. Найпоширеніші формули 
для визначення відносної густини газів 
(таблиця)
Додаток 3. Основні фізичні величини 
для розрахунків за формулами (табли-
ця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Обчислення за хімічними 
формулами молярної маси і кількості 
речовини (розробка уроку)

9 к л а с

Тема «Розчини»
О. АРТЕМ’ЄВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Просторова конфігура-
ція білків
Додаток 2. Схематична структура білка
Додаток 3. Схематична структура гемо-
глобіну (четвертинна)
Додаток 4. Структурні формули аміно-
кислот
Додаток 5. Структурні формули про-
теїногенних амінокислот (в іонізова-
ній формі)

Додаток 6. Утворення пептидного 
зв’язку (динамічна модель)
Додаток 7. Реннеберг Р., Реннеберг И. 
«От пекарни до биофабрики» (витяги)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Белки, состав их молекул, 
химическое строение (авторська роз-
робка уроку)

Тема «Розчини»
Є. ГАНУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Кристаллы растут, как 
снежный ком (стаття Л.Н.Рашкович, 
Н.В.Кронский)
Додаток 2. Выращивание кристаллов 
в домашних условиях (стаття)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Йонно-молекулярні рівнян-
ня. Реакції обміну між електролітами 
в розчині (розробка уроку)
Додаток 2. Приклади використання ей-
детики - образів, пояснення через об-
рази
Додаток 3. Авторські цікаві задачі 
на приготування розчинів

Тема «Розчини»
О. ЖУКОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Розчинність речовин
Додаток 2. Кристалогідрати
Додаток 3. Умови протікання реакцій 
йонного обміну
Додаток 4. Опорні схеми до теми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Розчини (авторська розроб-
ка циклу уроків з теми)
Додаток 2. Значення розчинів у приро-
ді й життєдіяльності людини. Поняття 
про дисперсні системи, колоїдні та іс-
тинні розчини.
Додаток 3. Розчин та його компоненти: 
розчинник, розчинена речовина. Вода 
як розчинник. Будова молекули води, 
поняття про водневий зв’язок. Фізико-
хімічна суть процесу розчинення.
Додаток 4. Розчинність, її залежність 
від різних чинників. Насичені і ненаси-
чені розчини.
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Додаток 5. Електролітична дисоціація. 
Електроліти та неелектроліти

10 к л а с
Тема «Неметалічні елементи 
та їхні сполуки»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Галузі застосування амоніа-
ку (схема)
Додаток 2. Алотропні форми Фосфору 
(таблиця)
Додаток 3. Карбон (ІV) оксид (вугле-
кислий газ). Властивості. Добування 
(таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Алотропія (презентація 
у форматі Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 2. Хімічні властивості немета-
лів (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)

Тема «Неметалічні елементи 
та їхні сполуки»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Термічний розклад нітратів 
(схема)
Додаток 2. Кристалогідрати сульфатної 
кислоти (таблиця)
Додаток 3. Галузі силікатної промисло-
вості (схема)
Додаток 4. Мінеральні добрива (табли-
ця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Твердість води та спосо-
би її усунення (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)

Тема «Повторення та поглиблення 
основних теоретичних питань курсу 
основної школи»
О. ЖУКОВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Класифікації хімічних еле-
ментів
Додаток 2. Якісні реакції на йони неор-
ганічних сполук (таблиця)

Додаток 3. Будова атома. Склад атом-
них ядер
Додаток 4. Будова електронних оболо-
нок атомів
Додаток 5. Квантові числа
Додаток 6. Типи хімічних зв’язків
Додаток 7. Кристалічні ґратки
Додаток 8. Алгоритм складання окис-
но-відновних реакцій

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Авторська розробка циклу 
уроків з теми «Повторення та погли-
блення основних теоретичних питань 
курсу основної школи»
Додаток 2. Узагальнення й системати-
зація знань з теми «Хімічний зв’язок»
Додаток 3. Типи кристалічних ґраток
Додаток 4. Окисно-відновні реакції
Додаток 5. Розчини. Процес розчинен-
ня речовин

Тема «Теорія будови органічних спо-
лук»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Олександр Михайлович Бут-
леров (біографія)
Додаток 2. Основні положення теорії 
хімічної будови органічних сполук (по-
стулати)
Додаток 3. Типи ізомерії (схема)
Додаток 4. Класифікація органічних 
сполук за елементним складом (схема)
Додаток 5. Класифікація органічних 
сполук за будовою карбонового ланцю-
га (схема)
Додаток 6. Класифікація органічних 
сполук за видом зв’язку (схема)
Додаток 7. Класифікація органічних 
сполук за наявністю характеристичних 
груп (схема)

Я  І  У К РА Ї Н А

1 к л а с

Тема «Подорожуємо Україною»
О. ПОХТЕЛЬ. Методична розробка

Додаток 1. Подорожуємо Україною
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2 к л а с
Тема «Подорожуємо Сумщиною»
С. ОНИЩЕНКО. Методична розробка

Додаток 1. Подорожуємо Сумщиною

3 к л а с
Тема «Подорожую рідним краєм»
А. ДЕНИСЕНКО. Методична розробка

Додаток 1. Подорожую рідним краєм
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А Л Г Е Б РА

7 к л а с

Тема «Цілі вирази»
С. СТАДНІК. Розробка уроку

Додаток 1. Множення двох многочленів 
(презентація)

А Н ГЛ І Й С Ь К А  М О В А

3 к л а с

Тема «Making a big book 
«Shape Land»»
О. БІЛОУХА. Розробка уроку

Додаток 1. Making a big book 
«Shape Land»

4 к л а с

Тема «Shopping for Clothes»
О. ДЕНИСЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Відеоурок
Додаток 2. Shopping for Clothes (пре-
зентація до уроку)

5  к л а с

Тема «Їжа»
І. МЄДВЄДЄВА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Опорні граматичні схеми 
до теми
Додаток 2. I can eat a lot (відео)
Додаток 3. Матеріали для вивчення 
тематичної лексики (наочність)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Добірка прислів’їв і цитат 
за темою
Додаток 2. Текст для перевірки нави-
чок читання та розуміння прочитаного
Додаток 3. Як приготувати Болгар-
ський салат (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)

7 к л а с

Тема «Їжа. Приготування їжі. Про-
дукти харчування»
В. ЗАСЛОНКІН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Матеріали для контролю 
знань із теми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Їжа. Приготування їжі. Про-
дукти харчування (календарне плану-
вання до теми)
Додаток 2. Система уроків з теми

А С Т Р О Н О М І Я

11 к л а с

Тема «Фізика Сонячної системи»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Характерні особливості бу-
дови Сонячної системи (таблиця)
Додаток 2. Особливості планет-гігантів
Додаток 3. Загадки з астрономії
Додаток 4. Планети-гіганти та їх супут-
ники (презентація)
Додаток 5. Астрономія — найцікавіша 
наука (кросворд)

Б І ОЛ О Г І Я

6 к л а с

Тема «Загальна характеристика 
та різноманітність найпростіших»
У. КОЧЕРЖУК. Розробка уроку

Додаток 1. Кросворд
Додаток 2. Аркуш самооцінювання

ПОКАЖЧИК  
електронних навчально-методичних документів

(жовтень 2022 р.)
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8 к л а с
Тема «Багатоклітинні. Губки. Киш-
ковопорожнинні»
О. МИРОНЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. На дні океану
Додаток 2. Чи знаєти ви?
Додаток 3. Опорні схеми

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Тип Губки (презентація 
у форматі Microsoft Office PowerPoint)
Додаток 2. Тип Кишковопорожнин-
ні (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 3. Тип Кишковопорожнинні 
(відео)

Тема «Багатоклітинні. Губки. Киш-
ковопорожнинні»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Прісноводна гідра
Додаток 2. Порівняння губок і кишко-
вопорожнинних
Додаток 3. Клітинна будова гідри
Додаток 4. Тип Губки

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Різноманітність кишковопо-
рожнинних (розробка уроку)
Додаток 3. Кишковопорожнинні (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

Тема «Опора та рух»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Опорно-рухова система лю-
дини (таблиця)
Додаток 2. Микола Іванович Пирогов 
(біографія)
Додаток 3. Загальна характеристика 
руху людини (таблиця)
Додаток 4. Механічні ушкодження орга-
нів опорно-рухової системи (таблиця)
Додаток 5. Будова та функції м’язів 
різних груп (таблиця)
Додаток 6. Властивості м’язів (табли-
ця)

Додаток 7. Гіподинамія — ворог сучас-
ної людини (презентація)

Тема «Черви»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Тип Плоскі черви
Додаток 2. Тип Круглі черви
Додаток 3. Тип Кільчасті черви
Додаток 4. Цикл розвитку аскари-
ди людської
Додаток 5. Найпоширеніші гельмінтози

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Різноманітність кільчас-
тих червів
Додаток 3. Паразитичні плоскі черви

9 к л а с

Тема «Кров і лімфа»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Види імунітету
Додаток 2. Механізм дії імунітету
Додаток 3. Групи крові

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Внутрішнє рідке середови-
ще людини (розробка уроку)
Додаток 2. Внутрішнє рідке середо-
вище людини (учнівська презентація 
у форматі Microsoft Office Power Point)

10 к л а с

Тема «Елементний склад біологіч-
них систем»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ендемічні захворювання 
(таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Ендемічні захворюван-
ня (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
Додаток 2. Нестача мікроелемен-
тів у рослин (презентація у форматі 
Microsoft Office PowerPoint)
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Тема «Обмін речовин і перетворен-
ня енергії»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Особливості перебігу окре-
мих процесів метаболізму (таблиця)
Додаток 2. Основні вітаміни організму 
людини та їх добова потреба (таблиця)
Додаток 3. Порівняльна характеристи-
ка ДНК та РНК (таблиця)
Додаток 4. Різноманітність й значення 
вуглеводів, ліпідів й білків (таблиця)

Тема «Органічні речовини»
О. ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний пас-
порт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Різноманітність ліпідів (схема)
Додаток 2. Класифікація простих вугле-
водів (схема)
Додаток 3. Класифікація амінокислот 
(схема)
Додаток 4. Типи нуклеїнових кислот 
(схема)
Додаток 5. Різноманітність біологічно 
активних речовин (схема)
Додаток 6. Рівні просторової організа-
ції білків (таблиця)
Додаток 7. Класифікація білків 
за їх структурою (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Малі органіч-
ні молекули (моносахариди), 
макромолекули(полісахариди), їх будо-
ва, властивості, функції (розробка уро-
ку)
Додаток 2. Класифікація вуглеводів 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

Тема «Спадковість і мінливість»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Порівняльна характеристи-
ка модифікаційної та мутаційної мінли-
вості (таблиця)
Додаток 2. Основні положення теорії 
успадкування Грегора Менделя
Додаток 3. Характеристика окремих ви-
дів схрещування (таблиця)

Додаток 4. Експресія генів в еукаріо-
тичних клітинах (таблиця)
Додаток 5. Шкідливі харчові домішки 
(таблиця)

В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я

6 к л а с
Тема «Цивілізації Передньої та Цен-
тральної Азії. Кіммерійсько-Скіф-
ський світ»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні заняття мешкан-
ців Дворіччя
Додаток 2. Скіфи
Додаток 3. Розселення скіфських пле-
мен
Додаток 4. Цікаві факти про кіммерій-
ців
Додаток 5. Закони царя Хаммурапі

7 к л а с

Тема «Візантія. Арабський світ»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Інформація для 
запам’ятовування
Додаток 2. Досягнення науки, культури 
і техніки арабського світу (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Пам’ятка учню як працюва-
ти з візуальним історичним джерелом
Додаток 2. Підбірка історичних карт 
з теми для формування просторової 
компетентності учнів

Тема «Європейське суспільство 
і держави в X–XV ст.»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Столітня війна (хронологіч-
на таблиця)
Додаток 2. Хрестові походи (хроноло-
гічна таблиця)
Додаток 3. Генеральні штати у Франції 
в XIV ст.
Додаток 4. Причини походів вікінгів
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Додаток 5. Станово-представницькі ор-
гани в європейських країнах (таблиця)

Тема «Країни Центральної та Схід-
ної Європи»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Створення Польського коро-
лівства (таблиця)
Додаток 2. Результати та наслідки гу-
ситського руху (таблиця)
Додаток 3. Повноваження вищих по-
садових осіб Новгородської Республіки 
(таблиця)
Додаток 4. Хронологія монгольських 
завоювань (таблиця)

Тема «Матеріальний і духовний світ 
європейського Середньовіччя»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Представники культури 
раннього Відродження (таблиця)
Додаток 2. Єресі в Західній Європі (та-
блиця)
Додаток 3. Чернечі ордени (таблиця)
Додаток 4. Ставлення гуманістів до лю-
дини
Додаток 5. Кросворд

Тема «Релігійно-церковне життя се-
редньовічної Європи»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історичні особи, життєді-
яльність яких вивчається в темі (ко-
ротка інформація)
Додаток 2. Матеріали до теми (дидак-
тичний матеріал)
Додаток 3. Чернечі та духовно-лицар-
ські ордени (опорна схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Пам’ятка учню як працюва-
ти з історичним документом

8 к л а с
Тема «Високе відродження. Рефор-
мація в Західній Європі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Леонардо да Вінчі (біогра-
фія)
Додаток 2. Реформація в Німеччині 
(таблиця)
Додаток 3. Події Селянської війни в Ні-
меччині (таблиця)
Додаток 4. Особливості доби Відро-
дження
Додаток 5. Реформаційні погляди 
М. Лютера і Ж. Кальвіна

Тема «Реформація і контрреформа-
ція»
О. МАРТЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історичні особи (дидактич-
ний матеріал)
Додаток 2. Хронологічна таблиця 
з теми
Додаток 3. Основні течії протестантизму
Додаток 4. Реформація в Німеччині

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Робота з історичними кар-
тами
Додаток 2. Кросворд

10 к л а с
Тема «Версальсько-Вашингтонська 
система договорів»
Л. ДУДКА. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Персоналії
Додаток 2. Витяги з документів, дого-
ворів, листів
Додаток 3. Версальский мирный дого-
вор (под ред. Ю.В. Ключникова, Литиз-
дат НКИД, 1925)
Додаток 4. Картографічний матеріал

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Мгновения ХХ века. 1919 
год. Версальський договор (відеофільм)
Додаток 2. Ілюстративний матеріал
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Г Е О Г РА Ф І Я

6 к л а с
Тема «Відкриття нових земель 
та навколосвітні подорожі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Марко Поло. Невтом-
ний мандрівник
Додаток 2. Христофор Колумб. Відкрит-
тя Америки
Додаток 3. Цікаві факти про Христофо-
ра Колумба
Додаток 4. Мартін Бехайм (біографія)
Додаток 5. Подорож Васко да Гама
Додаток 6. Великі географічні відкрит-
тя (презентація)

Тема «Епоха Великих географіч-
них відкриттів»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Маршрути плавання Барто-
ломеу Діаша (1437 р.) і Васко да Гами 
(1497–1498 рр.)
Додаток 2. Васко да Гама (коротка біо-
графія)
Додаток 3. Бартоломео Діаш (корот-
ка біографія)
Додаток 4. Маршрут плавання Ферна-
на Магеллана і Хуана Елькано (1519–
1522 рр.)
Додаток 5. Перша навколосвітня подо-
рож під керівництвом Фернана Магел-
лана
Додаток 6. Маршрут експедиції Іва-
на Крузенштерна і Юрія Лисянськото 
(1803–1806 рр.)
Додаток 7. Христофор Колумб (корот-
ка біографія)

7 к л а с
Тема «Австралія»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Географічне положення Ав-
стралії
Додаток 2. Особливості кліматотвірних 
чинників Австралії

Додаток 3. Кліматичні пояси й облас-
ті Австралії
Додаток 4. Цікаво дізнатись
Додаток 5. Додатковий матеріал 
до уроку

Тема «Індійський океан»
А. ГАПОН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Рослинний і тваринний світ 
Індійського океану
Додаток 2. Острови Індійського океану
Додаток 3. Течії

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Особливості географічного 
положення Індійського океану (розроб-
ка уроку)

Тема «Північний Льодовитий океан»
А. ГАПОН. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історія дослідження Аркти-
ки
Додаток 2. Арктична фауна

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Північний Льодовитий оке-
ан (розробка уроку)
Додаток 2. Кросворд

10 к л а с
Тема «Взаємодія суспільства і при-
роди. Світові природні ресурси»
О. ДАЦЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Ресурси майбутнього
Додаток 2. Чи відомо вам?
Додаток 3. Деякі цікавинки
Додаток 4. Прогноз вичерпання ресур-
сів корисних копалин Землі

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. География природных ре-
сурсов мира (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 2. Взаємодія природи і су-
спільства. Історичний характер став-
лення суспільства до природи
Додаток 3. Світові природні ресурси 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
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Додаток 4. Допоміжні матеріали до уроку

Е К О Н О М І К А

10 к л а с
Тема «Проблема обмеженості ресур-
сів та вибору виробника»
О. БАЛАБАЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Проблема вибору та альтер-
нативна вартість (інформаційний блок)
Додаток 2. Крива виробничих можливос-
тей. Альтернативна вартість (приклади 
розв’язання олімпіадних задач з теми)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Практическая рабо-
та № 6 (Горленко Г.О. (2002))
Додаток 2. Задачи. Кривая 
производственных возможностей 
(раздаточный материал)

Тема «Споживач в економіці: його 
поведінка та особливості вибору»
О. БАЛАБАЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Безмежність потреб і обме-
женість ресурсів (інформаційний блок)
Додаток 2. Економічна поведінка спо-
живача (інформаційний блок)
Додаток 3. Споживчий вибір (приклади 
розв’язання олімпіадних задач з теми)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Практическая рабо-
та № 1, 2 (Горленко Г.О.)
Додаток 2. Практичнеская рабо-
та № 4 (Горленко Г.О.)
Додаток 3. Задачи. Рациональное по-
ведение потребителя

11 к л а с
Тема «Економічні ресурси»
Т. КОМАНЕНКОВА. Розробка уроку

Тема «Попит, пропозиція, ринкова 
ціна та гроші у функціонуванні еко-
номіки»
І. ПЕТРЕНКО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Задачі з розв’язком на по-
пит та пропозицію, ринкову рівновагу

Додаток 2. Ринкова рівновага. Відхи-
лення цін від рівноважної (схеми)
Додаток 3. Характеристика ринкових 
структур (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Ринкове розв’язання питань 
«Що виробляти?», «Як виробляти?», 
«Для кого виробляти?» (презентація 
у форматі Microsoft Office Power Point)
Додаток 2. Ринковий попит. Ринкова 
пропозиція. Нецінові чинники попиту 
та пропозиції (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 3. Ціни ринкової рівноваги: 
зміст, графічне відображення (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 4. Гроші: їх функції та види 
(презентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)

З А Р У Б І Ж Н А  Л І Т Е РАТ У РА

6 к л а с
Тема «Джек Лондон (1876–1916). 
“Жага до життя”»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Джек Лондон (біографія)
Додаток 2. «Жага до життя» стис-
лий переказ
Додаток 3. Випробування головного 
героя (таблиця)
Додаток 4. Стан героя і природи (та-
блиця)

Тема «Чарлз Діккенс (1812-1870). 
«Різдвяна пісня в прозі»»
Ю. БУГАРЬ. Розробка уроку

Тема «Чарлз Діккенс (1812-1870). 
«Різдвяна пісня в прозі»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Чарльз Діккенс (біографія)
Додаток 2. «Різдвяна пісня в прозі...» 
(уривки твору)
Додаток 3. Цитатна характеристи-
ка Скруджа
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Додаток 4. Літературна вікторина
Додаток 5. Кросворд до твору

7 к л а с
Тема ««Як Робін Гуд став розбійни-
ком»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. «Як Робін Гуд став розбій-
ником» (текст твору)
Додаток 2. Літературний диктант
Додаток 3. План до твору
Додаток 4. «Легенди про шляхетного 
розбійника Робін Гуда» (презентація)

Тема «Адам Міцкевич (1798–1855). 
«Світязь»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Адам Міцкевич (біографія)
Додаток 2. «Світязь» (текст твору)
Додаток 3. План твору
Додаток 4. Образи-символи в баладі 
«Світязь» (таблиця)
Додаток 5. Легенда озера Світязь
Додаток 6. Озеро Світязь

Тема «Йоганн Крістоф Фрідріх Шил-
лер (1759–1805). «Рукавичка»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Фрідріх Шиллер (біографія)
Додаток 2. «Рукавичка» (текст балади)
Додаток 3. «Рукавичка» (текст мо-
вою оригіналу)

10 к л а с
Тема «Англія»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Літературно-психологічний 
портрет Вільяма Шекспіра (таблиця)
Додаток 2. Монолог Гамлета «Бути 
чи не бути»
Додаток 3. Провідні мотиви трагедії 
«Гамлет» (таблиця)
Додаток 4. Історія сюжету «Гамлет» 
(таблиця)

Додаток 5. Вільям Шекспір «Гамлет» 
(кросворд)

І Н Ф О Р М АТ И К А

6 к л а с
Тема «Поняття операційної систе-
ми»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні поняття ОС (інтер-
активні вправи)
Додаток 2. Практичні завдання різ-
них видів
Додаток 3. Практичні завдання
Додаток 4. Операційна система (відео-
огляд)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Підсумковий тест з теми
Додаток 2. Шлях до файла (робо-
та з картками)
Додаток 3. Типи файлів
Додаток 4. Таблиці дій, команд, комбі-
націй клавіш та опис виконання
Додаток 5. Підсумковий тест з теми
Додаток 6. Кросворд на тему «Поняття 
операційної системи»

9 к л а с
Тема «Апаратне забезпечення ін-
формаційних систем»
О. МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Історична довідка
Додаток 2. Історія розвитку обчислю-
вальної техніки (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 3. Вивчаємо клавіатуру (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 4. Системи комунікації (пре-
зентація у форматі Microsoft Office 
Power Point)
Додаток 5. Орієнтовний комплекс 
вправ для зняття втоми під час на-
вчання в кабінеті інформатики
Додаток 6. Перелік основних резуль-
татів етапу становлення та розвитку 
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цифрової електронної обчислювальної 
техніки в Україні

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Флеш носії інформації
Додаток 2. Історична довідка
Додаток 3. Дочка поета — перша про-
грамістка
Додаток 4. Чарльз Бебідж і його пер-
ший комп’ютер
Додаток 5. Обробка та зберігання 
інформації (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 6. Введення та виведення 
інформації (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)
Додаток 7. Правила техніки без-
пеки при роботі з персональним 
комп’ютером

І С Т О Р І Я  У К РА Ї Н И

10 к л а с
Тема «Встановлення й утвердження 
комуністичного тоталітарного режи-
му в Україні»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Причини переходу до нової 
економічної політики в Україні
Додаток 2. Соціально-економічні на-
слідки суцільної колективізації в Украї-
ні
Додаток 3. Причини Голодомору 1932–
1933 років
Додаток 4. Наслідки політичних репре-
сій 1930-х рр. в радянській Україні

Тема «Розгортання Української рево-
люції. Боротьба за відновлення дер-
жавності»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Павло Скоропадський (біо-
графія)
Додаток 2. Особливості внутрішньої 
політики гетьмана Павла Скоропад-
ського
Додаток 3. Українська академія. 
Рік 1918

Додаток 4. Хронологія подій радян-
сько-польської війни (таблиця)

М И С Т Е Ц Т В О

10 к л а с
Тема «Мистецтво арабо-мусульман-
ського культурного регіону»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Омар Хайям (біографія)
Додаток 2. Таємниці турецької керамі-
ки
Додаток 3. Арабські музичні інструмен-
ти
Додаток 4. Цікаві факти про Араб-
ські Емірати

Тема «Мистецтво далекосхідного 
культурного регіону»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Кацусіке Хокусая (біографія)
Додаток 2. Природні пам’ятки Китаю
Додаток 3. Храм Неба, або Небесний 
Вівтар в Пекіні
Додаток 4. Кабукі — японський тради-
ційний театр
Додаток 5. Унікальний замок Хімедзі, 
дивовижний замок білої чаплі

М У З И Ч Н Е  М И С Т Е Ц Т В О

4 к л а с
Тема «Впізнай стиль (Диско)»
А. КРИГА. Методична розробка

Додаток 1. Впізнай стиль (Диско)

О С Н О В И  З Д О Р О В ’ Я

5 к л а с
Тема «Безпека на дорозі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Правила переходу багато-
смугової дороги
Додаток 2. Дорожні знаки та їх значення
Додаток 3. Аптечка (схема)
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8 к л а с

Тема «Психічна й духовна складові 
здоров’я»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Етапи складання карти 
пам’яті
Додаток 2. Бар’єри ефективного на-
вчання
Додаток 3. Поради щодо успішної під-
готовки (таблиця)
Додаток 4. Основні властивості творчо-
го мислення (схема)
Додаток 5. Основні методи ефективно-
го запам’ятовування

П РА В О З Н А В С Т В О

9 к л а с

Тема «Взаємозв’язок людини і дер-
жави»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Повноваження Конституцій-
ного Суду України
Додаток 2. Підстави набуття громадян-
ства України (схема)
Додаток 3. Конституційні обов’язки 
людини і громадянина в Україні (схе-
ма)
Додаток 4. Структура місцевого само-
врядування (таблиця)

Тема «Правовідносини. Правопору-
шення. Юридична відповідальність»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Основні ознаки правопору-
шення (таблиця)
Додаток 2. Елементи складу правопо-
рушення (схема)
Додаток 3. Поділ вини (таблиця)
Додаток 4. Класифікація злочинів (схе-
ма)

10 к л а с

Тема «Особа, суспільство, держава»
Л. ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Підстави набуття громадян-
ства України
Додаток 2. Умови прийняття до грома-
дянства України
Додаток 3. Ознаки держави, що відріз-
няють її від громадських об’єднань

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Класифікація правового ста-
тусу (таблиця)
Додаток 2. Елементи політичної систе-
ми (таблиця)
Додаток 3. Особа, суспільство, держава 
(розробка уроку)

Тема «Поняття і загальна характе-
ристика права»
Т. РЕМЕХ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Джерела права (опорна схе-
ма)
Додаток 2. Система законодавства 
(опорна схема)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Поняття і загальна характе-
ристика права (завдання для учнів)
Додаток 2. Додатковий матеріал 
із теми

П Р И Р ОД О З Н А В С Т В О

5 к л а с

Тема «Всесвіт»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Леонід Каденюк (біографія)
Додаток 3. Оберт планети навколо Сон-
ця (таблиця)
Додаток 4. «Планети. Сонячна система» 
(кросворд)
Додаток 5. Перші прилади досліджен-
ня Всесвіту
Додаток 6. Характеристики планет со-
нячної системи
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Тема «Планета Земля як середови-
ще життя організмів»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Отруйні тварини
Додаток 2. Їстівні та отруйні гриби
Додаток 3. Види бактерій
Додаток 4. Мешканці ґрунтового сере-
довища
Додаток 5. Місто із зелені замість зеле-
ні у місті
Додаток 6. Умови життя на планеті 
Земля (презентація)

У К РА Ї Н С Ь К А  Л І Т Е РАТ У РА

7 к л а с

Тема «Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Іван Франко (біографія)
Додаток 2. Історія створення повісті
Додаток 3. Літературний диктант
Додаток 4. Орієнтовні плани до харак-
теристики образу Максима і Миросла-
ви
Додаток 5. Тугар Вовк (цитатна харак-
теристика)

10 к л а с

Тема «Іван Карпенко-Карий (І. Тобі-
левич). «Мартин Боруля»»
Ю. НАУМЕНКО. Розробка уроку

Додаток 1. Комедія Івана Карпенка-Ка-
рого «Мартин Боруля»

Тема «Іван Карпенко-Карий (І. Тобі-
левич). «Мартин Боруля»»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Образ Мартина Борулі. Ци-
татна характеристика

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Іван Карпенко-Карий. «Мар-
тин Боруля» (презентація у форматі 
Microsoft Office Power Point)

Тема «Михайло Старицький «Оборо-
на Буші»»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Героїчна оборона Буші
Додаток 2. Нові люди — нове життя 
(спогади Софії Тобілевич)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Видатні діячі літератури 
про Михайла Старицького

Тема «Панас Мирний «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?»»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Панас Мирний (біографія)
Додаток 2. П. Мирний «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» (уривок з твору)
Додаток 3. «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?» (скорочений переказ)
Додаток 4. Спільні ознаки творчої ма-
нери І. Нечуя-Левицького та П. Мирно-
го
Додаток 5. Характеристика образів 
героїв роману

Тема «Українська драматургія і те-
атр 70–90-х рр. ХІХ ст.»
Н. БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Персони українського теа-
тру (презентація у форматі Microsoft 
Office Power Point)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Українська драматургія 
і театр 70–90-х рр. ХІХ століття (кон-
спект уроку)

Ф І З И К А

9 к л а с
Тема «Механічні та електромагніт-
ні хвилі»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Джеймс Максвелл (біогра-
фія)
Додаток 2. Ультразвук та його прак-
тичне використання (таблиця)
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Додаток 3. Види електромагнітних 
хвиль (таблиця)
Додаток 4. Властивості електромагніт-
них хвиль
Додаток 5. Способи випромінювання 
(схема)
Додаток 6. Звук (презентація)
Додаток 7. Основні складові стільнико-
вої мережі

Ф І З И Ч Н А  К УЛ ЬТ У РА

6 к л а с

Тема «Футбол»
Н. АЛЄНІНА. Розробка уроку

Тема «Футбол»
В. САМОЙЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. З історії футболу
Додаток 2. Правила гри у футбол

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Методичний аналіз теми 
«Футбол»

8 к л а с

Тема «Легка атлетика»
А. БІЛОУС. Розробка уроку

Х І М І Я

7 к л а с

Тема «Хімічні властивості кисню»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Застосування кисню (табли-
ця)
Додаток 2. Взаємодія кисню з прости-
ми та складними речовинами
Додаток 3. Хімічні властивості кисню 
(презентація)
Додаток 4. Фізичні та хімічні власти-
вості Озону

Тема «Хімічні елементи. Метали 
й неметали. Фізичні й хімічні яви-
ща»
РЕДАКЦІЙНИЙ. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Дмитро Іванович Менделєєв 
(біографія)
Додаток 2. Відомості про хімічний еле-
мент із періодичної системи
Додаток 3. Назви та символи хімічних 
елементів (таблиця)
Додаток 4. Фізичні властивості простих 
речовин (таблиця)
Додаток 5. Алгоритм складання фор-
мул бінарних сполук за валентніс-
тю елементів

8 к л а с
Тема «Основні класи неорганіч-
них сполук»
І. КРАВЦОВ. Розробка уроку

Додаток 1. Амфотерні гідроксиди 
та оксиди

Тема «Основні класи неорганіч-
них сполук»
Л. БУХНО. Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Хімічні властивості оксидів 
(таблиця)
Додаток 2. Класифікація кислот (табли-
ця)
Додаток 3. Найпоширеніші кислоти 
(таблиця)
Додаток 4. Хімічні властивості кислот 
(таблиця)
Додаток 5. Класифікація основ (схема)
Додаток 6. Хімічні властивості основ 
(таблиця)
Додаток 7. Хімічні властивості солей 
(таблиця)
Додаток 8. Назви солей (таблиця)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Матеріали до уроків
Додаток 2. Солі (середні), їх склад і на-
зви (розробка уроку)
Додаток 3. Солі (середні), їх склад і на-
зви (презентація у форматі Microsoft 
Office PowerPoint)
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Додаток 4. Уроки узагальнення

Я  І  У К РА Ї Н А

3 к л а с
Тема «Дива Сумщини. Яблуня-коло-
нія»
Н. СУХАЦЬКА. Методична розробка

Додаток 1. Дива Сумщини. Яблуня-ко-
лонія
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо користування Покажчиком електронних 

навчально-методичних документів 
(редакція 1/2022)

1. Покажчик і автоматизована система «ШБІЦ-інфо» 

1.1. Покажчик електронних навчально-методичних документів є друкованим довідково-
пошуковим засобом для попереднього ознайомлення і роботи з фондом автоматизованої 
бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) «ШБІЦ-інфо». Система поставляється до навчальних 
закладів у складі електронного методичного кабінету «Школа» або за окремим замовленням.

1.2. Покажчик інформує читачів про наявність в «ШБІЦ-інфо» навчально-методичних 
документів (далі — документи), які можуть бути використані вчителем у навчальному 
процесі. Фонд автоматизованої системи містить різні види документів: інформаційні пас-
порти, методичні доробки, розробки уроків тощо. Кожний вид документа може включати 
додатки навчального чи методичного характеру.

1.3. Більшу частину фонду складають інформаційні паспорти навчальних тем. Призна-
чені вчителю й учню. Включають: навчальні документи — для учня; навчально-методичні 
та методичні документи з викладання конкретної навчальної теми — для вчителя. 

1.4. Документи в автоматизованій системі представлені в електронній формі. Можуть 
використовуватися як для очного, так і дистанційного навчання. У цьому велика перевага 
системи «ШБІЦ-інфо», особливо для віддаленої і самостійної роботи учнів. 

2. Структура і зміст Покажчика

2.1. Документи в Покажчику представлені у формі карток. Кожна з них включає назву 
теми за навчальною програмою, прізвище автора, вид документа, перелік додатків. Останні 
є самостійними навчально-методичними документами і викликають підвищений інтерес 
користувачів. Повні тексти документа знаходяться у фонді автоматизованої системи.

2.2. Картки систематизовано за навчальними предметами і класами. Покажчик вклю-
чає картки для основної і старшої шкіл. Користувачами виступають вчителі-предметники.

2.3. Покажчик включає картки з тих навчальних тем, вивчення яких розпочинається 
з вказаного у заголовку місяця, наступного місяця. Кожний випуск журналу містить два 
Покажчика — на кожний з наступних місяців після виходу журналу в світ.

2.4. Фонд автоматизованої системи готувався протягом 11 років, тож цілком вірогідно, 
що частина навчально-методичних документів підготовлена за вже застарілими програмами. 
Однак, освітній матеріал може бути корисним для роботи над новими темами. 

У цьому випадку редакція пропонує вчителю створити свою редакцію документа і наді-
слати її редакції. Робота буде опублікована в журналі, включена до «ШБІЦ-інфо». Учителю 
надійде сертифікат про опублікування.

3. Робота з Покажчиком 

3.1. Учителі ознайомлюються з картками, які стосуються відповідних предметів. Якщо 
картка зацікавила вчителя, рекомендуємо звернутися до автоматизованої системи «ШБІЦ-
інфо» з метою отримання повного тексту документа та додатків. Це можна зробити лише 
за наявності в школі автоматизованої системи. 
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3.2. Засоби пошуку документа в «ШБІЦ-інфо» дозволяють віднайти його у фонді, роз-
друкувати або отримати електронний файл.

3.3. Аналізуючи повний текст документа, учитель робить свої оцінки. У разі необхідності 
викладу свого бачення, вчитель переводить електронну форму документа з PDF-формату 
в WORD-формат. Це робить можливим змінювати (редагувати) текст. Внісши правки, учи-
тель отримує вже «свій» документ. 

3.4. Дії п. 3.3 проводяться з Інформаційними паспортами навчальних тем. Вони орі-
єнтовані і призначаються учню, як навчальний документ. Тому важливо, щоб паспорт 
пройшов через «фільтр» конкретного учителя і містив його освітню позицію. У такому 
вигляді Інформаційний паспорт стає опорним документом для самостійної роботи учня, 
найчастіше — в дистанційному режимі проведення занять.

3.5. Електронна форма Інформаційного паспорта з вчительськими правками або без 
них розсилається учням електронною поштою. Отже документ стає інноваційним засобом 
в організації навчання за особливих умов, зокрема воєнних. 

3.6. Значення і потреба використання Інформаційного паспорта не обмежується осо-
бливими умовами, а простягається значно далі — у переході освітнього процесу на нові 
технології та технічні можливості. 

3.7. Документи навчально-методичного та методичного характеру як в Інформацій-
них паспортах, так і поза ними, використовуються вчителем як багаж для викладу теми, 
предметного курсу. Це сучасні інструменти методичного забезпечення навчального процесу 
і водночас засоби підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

За довідками звертатися:
E-mail: veritas2109@ukr.net. Телефон (067) 231-13-25; 

резервний (050) 699-64-54
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Олена ЗАДОРОЖНА, 
експерт, редактор журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр»

Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — навчальний процес
Вид інформації — методична
Вид документа — інформ. повідомлення
Шифр документа — 30.50.05.00.0.00
Призначення — заст. директора з 

навчальної роботи, 
бібліотекарю

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені до 
Всеукраїнської бази даних навчально-
методичних розробок «Методика»  
(липень–серпень 2022 р.)

Класифікація за КМІ НП (класифікатором методичної інформації навчального процесу)
Передовий педагогічний досвід / Всеукраїнська база даних навч.-метод. розробок / 
Реєстр документів ///

Цим повідомленням інформуємо читачів 
про те, що у липні–серпні 2022 року до Все- 
української бази даних навчально-методичних 
розробок «Методика» включено нові доку-
менти. Їх перелік і зміст наводиться нижче. 
Тексти розробок і додатків не редагуються, 
подаються в авторському викладі й розмі-
щуються на компакт-диску. Назви додат-

ків дозволяють скласти уявлення про на-
бір методичних матеріалів, які додаються 
до розробки. 

Повна база даних навчально-методичних 
розробок «Методика» включена до шкільної 
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» і щомі-
сячно доповнюється новими документами.

Всеукраїнська база даних 
навчально-методичних розробок «Методика»

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ
(липень–серпень 2022 року)

Реєстраційний 
номер Предмет Автор, назва розробки, вид документа, клас

1 Українська 
література 

Людмила Іванівна КИРИЧЕНКО, провідний бібліотекар 
Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Народе мій, до тебе я ще верну… 
(виховний захід)

2 Українська 
мова 

Ольга Григорівна ВОВЧИК, учитель української мови 
та літератури Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Односкладні речення
(розробка уроку 8 кл.)



Методичне забезпечення освітнього процесу

 

Методичні документи

ПРПП № 4/2022 (школа)84

Реєстраційний 
номер Предмет Автор, назва розробки, вид документа, клас

3 Українська 
мова 

Ольга Григорівна ВОВЧИК, учитель української мови 
та літератури Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Односкладні речення
(урок-конкурс 8 кл.)

4 Українська 
мова 

Ольга Григорівна ВОВЧИК, учитель української мови 
та літератури Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Односкладні речення
(урок-семінар 8 кл.)

5 Українська 
мова 

Ольга Григорівна ВОВЧИК, учитель української мови 
та літератури Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Односкладні речення
(урок-практикум 8 кл.) 

6 Українська 
мова 

Ольга Григорівна ВОВЧИК, учитель української мови 
та літератури Варковицького ліцею (Рівненська обл.)

Односкладні речення
(тренувальні вправи 8 кл.)
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РЕКОМЕНДОВАНІ КУРСИ З ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
АНГЛІЙСЬКА МОВА

Картка курсу 

 
ENGLISH FOR EVERYONE. DIFFERENTIATION TECHNIQUES THAT WORK 

 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
English for everyone. Differentiation techniques that work 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 22.06.2022 Дудіч Ганна 

 Посилання на програму https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/686/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови  від . .  зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  а рок  та удіч анна - учитель англійської мови, заступник 

директора з імплементації STEM-освіти в гімназії ім. . . евченка (м. ропивницький . 
 English for everyone. Differentiation techniques that work 

 озглянути можливості використання технології диференційованого навчання на 
уроках англійської мови. 

 
 

1. Teaching in a mixed classroom. 
2. What is differentiated instruction. 
3. Preparing to differentiate. 
4. Differentiating different types of tasks (reading, writing, . 
5. Differentiating test tasks. 
6. Differentiated homework. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 ноземна мова, аскрізні навички, редметне навчання 

  професійні, інноваційність, мовленнєва, емоційно-етична 
   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації 

на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 
     вчителі , вчителі початкової коли, 

вчителі іноземних мов, вчителі мов національних мен ин, керівники гуртків, вихователі 
   60 грн. 

 
  часники вебінару ознайомляться з теоретичними засадами щодо 

проблеми упровадження технології диференційованого навчання на уроках англійської 

    

 
директор  а рок  

  ерепелиця . . 

"22" червня 2022 року 
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мови, дізнаються про прийоми диференціації, а також розглянуть практичні кейси 
диференціації різних типів завдань. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 

 
НАВЧАЛЬНА МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ УРОК»  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НУШ 
 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
ВСЕОСВІТА 
41526967 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Навчальна модель «Перевернутий урок» на уроках англійської мови  
в умовах НУШ 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 90 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 11.02.2022  Боднар Юлія Степанівна 

Посилання на програму https://vseosvita.ua/webinar/navcalna-model-perevernutij-urok-na-urokah-
anglijskoi-movi-v-umovah-nus-582.html 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ТОВ «Всеосвіта» 
  І. М. 
Литвиненко 
11.02.2022 р. 

 
   

  -        
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР ») 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної 
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні. 

1.  «Навчальна модель “Перевернутий урок” на уроках англійської мови в умовах 
НУШ». 
2.    навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у 
вебінарі). 
3.    . 

 - Боднар Юлія Степанівна, старша викладачка, методистка мережі шкіл  Green 
Country, редакторка платформи TalkEn.Cloud, тренерка Навчально методичного центру Green 
Country та TalkEn.Cloud. 
4.  ознайомлення вчителів з сучасною навчальною моделлю “Перевернутий урок” та її 
використання в умовах НУШ. 
5.  розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 
методик, технологій). 
6.  

1) елементи засвоєння нового матеріалу згідно таксономії Блума; 
2) основні принципи навчальної моделі “Перевернутий урок”; 
3) традиційні та сучасні підходи у викладанні англійської мови; 
4) переваги моделі “Перевернутий урок” на прикладі підручника Stories; 
5) типова структура та наповнення уроку (за моделлю “Перевернутий урок”). 

7.    2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи (ЄКТС). 
8.    дистанційна. 
9.   

1) формування професійної компетентності педагогів щодо моделі навчання “Перевернутий 
урок”; 

2) засвоєння освітянами можливостей та переваг застосування моделі “Перевернутий урок” в 
НУШ; 

3) удосконалення навичок розробки типової структури та наповнення уроку (за моделлю 
“Перевернутий урок”). 
10.   вчителі англійської мови загальноосвітніх шкіл, викладачі англійської 
мови приватних мовних шкіл, репетитори англійської мови. 
11.     

: здатність до створення команди однодумців, прийняття ефективних рішень у 
професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків; розвиток уміння складати 
індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; 
здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в сучасному освітньому 
середовищі; 

: здатність розвивати мовно-комунікативну компетентність в учнів; уміння формувати в 
учнів здатність до взаєморозуміння /міжособистісної взаємодії/ засобами активної та пасивної 
комунікації; здатність добирати доцільні форми, методи та засоби навчання відповідно до 
визначених мети та завдань уроку та індивідуальних особливостей учнів; здатність до організації 
різних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів. 

 

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 гр удня 2019 року № 1133) і 
Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 
педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 
р. № 36) 



Рекомендовані курси з підвищення кваліфікації...

 

Зарубіжна література

ПРПП № 4/2022 (школа)90

Картка курсу 

 
РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
ВСЕОСВІТА 
41526967 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Розвиток культурної компетентності на уроках зарубіжної літератури 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 90 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 31.05.2022 Скочко Ніна Олександрівна 

Посилання на програму  https://vseosvita.ua/webinar/rozvytok-kulturnoi-kompetentnosti-na-urokakh-
zarubizhnoi-literatury-702.html 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ТОВ «Всеосвіта» 
  І. М. 
Литвиненко 
31.05.2022 р. 

 
   

  -        
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР ») 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної 
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні. 

1.  «Розвиток культурної компетентності на уроках зарубіжної літератури». 
2.    навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у 
вебінарі). 
3.    . 

 - Скочко Ніна Олександрівна, викладачка курсу “Спілкування та мислення” у 
ThinkGlobal Kyiv Оболонь. Філологиня, редакторка освітніх видань. З 2018 року працює у сфері 
освіти, авторка та розробниця навчальних планів інтегрованого курсу “Спілкування і мислення” 
школи ThinkGlobal, організаторка літературних заходів. 
4.  ознайомити працівників освіти з інструментами формування в учнів культурної 
компетентності на уроках зарубіжної літератури. Показати можливості сучасного вчителя 
зарубіжної літератури навчати продуктивно та ефективно. 
5.  розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 
методик, технологій). 
6.  

1) ключові освітні компетентності в контексті шкільного курсу літератури; 2) методи роботи з  
текстами на уроках зарубіжної літератури у середній та старшій школі; 3) шляхи залучення учнів 
до читання; 4) практичні поради заохочення до читання учнів середньої та  старшої  школи;  5) 
вплив вивчення літератури на сприйняття світу учнями; 6) важливість культурної компетенції для 
навчання; 7) теоретичні та практичні аспекти розвитку культурної компетенції на уроках 
зарубіжної літератури. 
7.    2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи (ЄКТС). 
8.    дистанційна. 
9.   

1) ознайомлення із ключовими освітніми компетентностями; 
2) розуміння методів роботи з текстами на уроках зарубіжної літератури; 
3) здатність застосовувати вправи для розвитку культурної компетентності; 
4) знання і розуміння алгоритмів розвитку культурної компетентності. 

10.   вебінар може бути цікавим педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам закладів загальної середньої освіти. 
11.     

: здатність діяти як відповідальний громадянин та брати участь у суспільному житті на 
різних рівнях; здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного 
оцінювання соціальних подій і явищ (соціальна компетентність); здатність до особистісного і 
професійного самовизначення, самоствердження і самореалізації впродовж життя, до цінування 
багатоманітності у суспільстві (культура самовираження); 

: здатність визначати предметний зміст та послідовність його викладання з урахуванням  
результатів навчання, визначених Державними стандартами освіти та типовими освітніми 
програмами; здатність формувати систему понять в учнів у межах освітньої галузі на основі 
сучасних наукових здобутків; здатність застосовувати міжпредметні зв’язки та інтеграцію змісту  
різних освітніх галузей під час підготовки та проведення навчальних занять; здатність до добору й  
застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання. 
* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і 
Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 
педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 
р. № 36) 
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Картка курсу 

 
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ НУШ:  

ВІД МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДО ПРАКТИКИ ВТІЛЕННЯ 
 

 
 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 

Навчання математики у 5 класі НУШ: від модельних програм до практики 
втілення 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 13.07.2022 Рудніцька Юлія 
Посилання на програму   https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/697/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови У від . .  зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  «На Урок» та удніцька лія - вчитель математики, ін орматики вищо  

квалі ікаційно  категорі , вчитель-методист омунального закладу « мілянська 
спеціалізована мистецька кола-інтернат еркасько  обласно  ради». 

 Навчання математики у 5 класі НУШ: від модельних програм до практики втілення 
 озглянути зміст, особливості та алгоритми навчання математики в 5 класі НУШ. 
 

1. ажливість математично  освіти. 
2. пільні та відмінні риси модельних та навчальних програм. 
3. собливість модельно  програми з математики для НУШ та  реалізація. 
4. етодичний порадник для вчителя НУШ. 
5. нноваційні технологі  по втіленню модельних програм. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 редметне навчання, НУШ, обота закладу освіти 

  про есійні, математична, інноваційність, управлінська 
   в день прямого е іру та необмежені з моменту реєстраці  

на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 
     вчителі НУШ, керівники закладів освіти, класні 

керівники, вчителі математики, керівники гуртків, заступники директора, вчителі НУШ 
середня кола  

   грн. 
 

  Учасники вебінару дізнаються про спільні та відмінні риси 
модельних і навчальних програм, визначать особливість модельних навчальних програм із 

    

У  
директор  «На Урок» 

  ерепелиця . . 

липня  року 
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математики для НУШ, ознайомляться з методичним порадником для вчителя та отримають 
«родзинки» щодо впровадження різноманітних інноваційних технологій для втілення 
модельних програм із математики для учнів 5-х класів НУШ. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 

 
СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

 
 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 

Сучасні інтернет-ресурси для вчителів української мови та літератури 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 20.06.2022 Цукор Любов 
Посилання на програму  https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/684/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови У від . .  зі змінами, внесеними 

згідно з постаново    від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  «На Урок» та укор бов - головна редакторка та авторка статей 

журналу освітнього проекту «На Урок», вчителька укра нсько  мови та літератури, 
організаторка інтернет-конференцій та практични  інтенсивів 

 учасні інтернет-ресурси для вчителів укра нсько  мови та літератури 
 озглянути доступні та ефективні онлайн-інструменти, які стануть у пригоді 

вчител  укра нсько  мови та літератури під час очного та дистанційного навчання. 
 

1. озмова про доцільність використання інтернет-ресурсів на урока . 
2. гляд універсальни  та специфічни  інтернет-сервісів. 
3. ожливості «На Урок» для вчителів укра нсько  мови та літератури. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 Наскрізні навички, , редметне навчання, рактичні прийоми 

  професійні, вільне володіння державно  мово , мовленнєва, 
цифрова 

   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстраці  
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 

     вчителі НУ , вчителі початково  коли, 
вчителі іноземни мов, вчителі зарубіжно літератури, вчителі мов національни мен ин,  
вчителі укра нсько  мови та літератури, керівники гуртків, ви ователі 

   грн. 
 

  Учасники вебінару поглиблять знання про доступні онлайн-сервіси 
для організаці  освітнього процесу на урока  укра нсько  мови та літератури, дізна ться про 

    

У  
директор  «На Урок» 

  ерепелиця . . 

"20" червня 2022 року 
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інтернет-ресурси для роботи з учнями очно та дистаційно, а також навчаться максимально 
ефективно використовувати можливості «На Урок». 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 

 
ЯК УРІЗНОМАНІТНИТИ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ  

В КЛАСІ ТА ДИСТАНЦІЙНО 
 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 14.04.2021 Якоб Оксана 

 Посилання на програму  https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/441/program.pdf 
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Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними 

згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
 ТОВ «На Урок» та Якоб Оксана - вчитель французької мови Сокирницького 

ЗССО, тьютор міжнародної сертифікації вчителів французької мови PRO FLE+. 
 Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно 

 Розглянути можливості осучаснення методики викладання французької мови в класі 
та під час дистанційного навчання. 

 
 

1. Очне заняття з французької мови. 
2. Навчання французької мови під час дистанційки. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту ЄКТС). 
 Іноземна мова, ІКТ, Предметне навчання 

  професійні, інформаційно-комунікаційна, мовленнєва 
   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації 

на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 
     вчителі іноземних мов 

   60 грн. 
 

  Учасники вебінару поглиблять знання щодо методики викладання 
французької мови в школі, розглянуть різноманітні прийоми для активізації роботи учнів під 
час уроку та вдома, а також отримають поради щодо організації продуктивної дистанційної 
роботи. 
 

           
  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 

свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 

    

ЗАТВЕРДЖУЮ 
директор ТОВ «На Урок» 

  Перепелиця Д.О. 

"14" квітня 2021 року 
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Картка курсу 
 

ГІПЕРАКТИВНІ УЧНІ. ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 
 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
ВСІ ПОСАДИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
ВСЕОСВІТА 
41526967 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Гіперактивні учні. Практичні кейси для педагогів 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 90 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 02.06.2022   Верещак Людмила Борисівна 

Посилання на програму   https://vseosvita.ua/webinar/hiperaktyvni-uchni-praktychni-keisy-
dlia-pedahohiv-703.html 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ТОВ «Всеосвіта» 
 І. М. 
Литвиненко 
02.06.2022 р. 

 
   

  -        
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР ») 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних  та науково-педагогічних працівників  розроблено відповідно  до сучасної 
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.  

1.  «Гіперактивні учні. Практичні кейси для педагогів». 
2.    навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у 
вебінарі). 
3.    .  

 - Верещак Людмила Борисівна, директорка комунальної установи «Бердичівський  
інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради, дефектологиня,  логопединя, 
реабілітологиня. 
4.  зорієнтувати педагогів у напрямках підтримки дітей з гіперактивністю в процесі 
навчання. 
5.  розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 
методик, технологій); створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості  
(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей  
з особливими освітніми потребами. 
6.  

1) зміст понять «гіперактивність», «розлад гіперактивності з дефіцитом уваги (РДУГ)»; 
2) ключові симптоми, причини РДУГ; 
3) способи визначення виду допомоги, якої потребують діти з РДУГ у процесі навчання; 
4) практичні методи психолого-педагогічного впливу на дітей з РДУГ; 
5) пошук та використання інформаційних ресурсів щодо зазначеної тематики; 
6) практичні поради щодо організації успішної співпраці з батьками гіперактивного учня; 
7) підвищення професійної майстерності педагогів. 

7.    2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи (ЄКТС). 
8.    дистанційна. 
9.   

1) розуміння сутності понять «гіперактивність», «розлад гіперактивності з дефіцитом уваги 
(РДУГ)»; 

2) знання ключових симптомів, причин РДУГ; 
3) вміння визначити вид допомоги, якої потребують діти з РДУГ в процесі навчання; 
4) володіння рядом практичних методів психолого-педагогічного впливу на дітей з РДУГ; 
5) володіння інформаційними ресурсами щодо організації навчання учнів з гіперактивністю; 
6) вміння організувати успішну співпрацю з батьками гіперактивного учня; 
7) професійна готовність педагога до організації якісного освітнього процесу учнів з РДУГ. 

10.   учителі закладів загальної середньої освіти, практичні психологи, 
корекційні педагоги, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів. 
11.     

: здатність виявляти та вирішувати проблеми у професійній діяльності; застосування  
набутих знань у професійній діяльності; вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище; 

: вміння добирати педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають синдром дефіциту  
уваги і гіперактивність; вміння злагоджено взаємодіяти з батьками дітей; вміння ефективно  
реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу. 

 
 
 

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і 
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) 
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Картка курсу 
 

 
МЕТАНАВИЧКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: 

ЯК РОЗВИВАТИ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 
 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
ВСІ ПОСАДИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Метанавички учасників освітнього процесу: як розвивати компетенції 
майбутнього 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 08.07.2022  Батура Юлія 

Посилання на програму         https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/692/program.pdf 



Рекомендовані курси з підвищення кваліфікації...

 

Всі посади здобувачів освіти

ПРПП № 4/2022 (школа) 103

 
 

      
 

 
рограма відповідає вимогам постанови У від . .   зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  « а Урок» та атура лія - вчитель хімії та основ здоров я в У умська 

 , спікер вебінарів та інтернет-конференцій світнього проєкту « а Урок». 
 етанавички учасників освітнього процесу: як розвивати компетенції майбутнього  

 озглянути суть поняття «метанавички», а також визначити їхнє місце в освітньому  
процесі та сучасному житті загалом. 

 
 

1. світа в умовах «нової нормальності». 
2. о таке BANI-світ і як у ньому виживати. 
3. и достатньо сьогодні твердих та м яких навичок  
4. о таке метанавички та як їх розвивати у дорослих та дітей. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 аскрізні навички, сихологія, рактичні прийоми 

  професійні, інноваційність, навчання впродовж життя, 
емоційно-етична 

   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації 
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 

     вчителі У , вчителі початкової коли, 
керівники закладів освіти, кільні психологи, соціальні педагоги, класні керівники, 
педагоги-організатори, вчителі математики, вчителі іноземних мов, вчителі астрономії, 
вчителі біології, вчителі історії, вчителі географії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі 
предмету " ахист України", вчителі інформатики, вчителі естетично-мистецького циклу, 
вчителі основ здоров я, вчителі правознавства, вчителі технологій і трудового навчання, 
вчителі мов національних мен ин, вчителі української мови та літератури, вчителі фізики, 

    

У  
директор  « а Урок» 

  ерепелиця . . 

" " липня  року 
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вчителі фізичної культури, вчителі хімії, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в 
інклюзивному класі, керівники гуртків, вчителі природознавства, заступники директора,  
вихователі, вчителі предмету "Громадянська освіта", вчителі екології 

   60 грн. 
 

  Учасники вебінару розглянуть значення поняття «метанавички» та 
його складові, ознайомляться з концепцією існування BANI-світу, а також отримають поради 
щодо ефективного розвитку метанавичок у дітей і дорослих. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 
 

НАВЧАЛЬНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ РЕСУРСУ  
NATIONAL GEOGRAPHIC У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
ВСІ ПОСАДИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Навчальні та розважальні матеріали ресурсу National Geographic у роботі 
вчителя та класного керівника 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 08.06.2022  Батура Юлія 

Посилання на програму        https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/679/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови  від . .  зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  а рок  та атура лія - вчитель імі  у    -  ступенів 

м. уми , лауреат вропейського естивалю для -викладачів «Science  on  Stage» 
 авчальні та розважальні матеріали ресурсу National Geographic у роботі вчителя та 

класного керівника 
 панувати ункціонал ресурсу Natoional Geographic та визначити можливості його 

застосування в освітньому процесі. 
 

 

1. есурс National Geographic оглядово . 
2. труктура розділу «Inspire your kids», огляд активностей та вправ. 
3. де  застосування ресурсу в роботі вчителя та класного керівника. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 , нтегроване навчання, рактичні прийоми 

  про есійні, інноваційність, ци рова 
   в день прямого е іру та необмежені з моменту реєстраці  

на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 
     вчителі , вчителі початково  коли, класні 

керівники, вчителі математики, вчителі іноземни  мов, вчителі астрономі , вчителі біологі , 
вчителі історі , вчителі геогра і , вчителі естетично-мистецького циклу, вчителі основ 
здоров я, вчителі ізики, вчителі, що працюють в інклюзивному класі, керівники гуртків, 
заступники директора, вчителі екологі  

   грн. 
 

  часники вебінару розглянуть ункціонал, переваги та особливості 

    

 
директор  а рок  

  ерепелиця . . 

"08" червня 2022 року 
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ресурсу National Geographic; проаналізують алгоритм роботи розділу «Inspire your kids»; 
отримають поради щодо використання можливостей ресурсу вчителями-предметниками та 
класними керівниками. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 
 

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ  
ТА ПЛАНИ НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
ВСІ ПОСАДИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 
Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Підсумки методичної роботи вчителя та плани на наступний навчальний рік 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 06.06.2022  Дядюшкіна Ірина 

Посилання на програму        https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/680/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови У від .0 . 0  00 зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  а Урок  та ядю кіна рина - вчителька біології вищої кваліфікаційної 

категорії, вчитель-методист  Гімназія  ніпровської міської ради. 
 ідсумки методичної роботи вчителя та плани на наступний навчальний рік 

 адати методичну допомогу вчителям у веденні навчальної документації через 
демонстрацію ефективної моделі звітування, а також поділитись кейсами щодо 
використання соцмереж для структурування своїх здобутків. 

 
 

1. собливості ведення методичної документації. 
2. айфхаки щодо узагальнення досвіду методичної роботи. 
3. одель ведення звітної документації. 
4. оціальні мережі на допомогу вчителю у виконанні рутинної роботи. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 редметне навчання, обота закладу освіти, рактичні прийоми 

  професійні, навчання впродовж життя, цифрова, 
управлінська 

   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації 
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 

     вчителі У , вчителі початкової коли, 
керівники закладів освіти, класні керівники, вчителі математики, вчителі іноземних мов, 
вчителі астрономії, вчителі біології, вчителі історії, вчителі географії, вчителі зарубіжної 
літератури, вчителі предмету " ахист України", вчителі інформатики, вчителі естетично- 
мистецького циклу, вчителі основ здоров я, вчителі правознавства, вчителі технологій і 
трудового навчання, вчителі мов національних мен ин, вчителі української мови та 

    

У  
директор  а Урок  

  ерепелиця . . 

"06" червня 2022 року 
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літератури, вчителі фізики, вчителі фізичної культури, вчителі хімії, керівники гуртків, 
вчителі природознавства, заступники директора, вчителі предмету "Громадянська освіта", 
вчителі екології 

   60 грн. 
 

  Учасники вебінару отримають практичні поради, а також 
розглянуть нові ідеї, дієві методи та інструменти щодо ефективної організації ведення 
звітної документації та корекції планів роботи на наступний навчальний рік; навчаться 
ефективно використовувати соціальні мережі у професійній діяльності педагога. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Картка курсу 
 

 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: СТВОРЮЄМО ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 
 

1. Вид закладу освіти 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2. Категорія персоналу 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ 

3. Посада здобувача 
ВСІ ПОСАДИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

4. Суб'єкт підвищення кваліфікації 
4.1. Суб'єкт права 
4.2. Організаційно-правова форма 

Назва 

Код ЄДРПОУ 

Юридична особа 
ТОВ 
Освітній проект "На Урок" 
41991148 

5. Характеристика освітнього процесу 
5.1. Форма підвищення кваліфікації 

5.2. Вид підвищення кваліфікації 

5.3. Місце навчання 

Дистанційна 
Навчання за програмою 

 

6. Характеристика курсу 
6.1. Шифр курсу 

6.2. Назва курсу 
000000 
Практикум для педагогів: створюємо презентації 

6.3. Тип курсу простий 
6.4. Напрям підвищення кваліфікації 

 Назва напряму Обсяг, год. Обсяг, Результат підвищення кваліфікації 

Предметні компетентністі 2 0,1 Розширення предметних компетенцій 

 Загальний обсяг курсу 2 0,1 
 Режим курсу Записаний 
6.7. Графік комунікаційного курсу 

 Оплата Платно 
 Вартість комунікаційного курсу, грн. - 

 Вартість записаного курсу, грн. 60 
7. Характеристика програми 

7.1. Ідентифікація програми 
Дата затвердження 

 

Автори 
 01.07.2022  Цукор Любов 

Посилання на програму          https://naurok.com.ua/uploads/webinar/pdf/689/program.pdf 
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рограма відповідає вимогам постанови У від . .   зі змінами, внесеними 

згідно з постановою   від 27.12.2019 
 

   вебінар 
   участь у вебінарі 

   дистанційна 
  а Урок  та укор юбов - головна редакторка та авторка статей 

журналу освітнього проекту а Урок , вчителька української мови та літератури, 
організаторка інтернет-конференцій та практичних інтенсивів 

 рактикум для педагогів: створюємо презентації 
 озглянути доступні та зручні онлайн-інструменти для підготовки презентацій та 

навчитися ефективно працювати з ними. 
 

 

1. агальні принципи створення якісної презентації. 
2. обота із сервісом Canva. 
3. обота із сервісом Google резентації. 
4. орисні посилання. 

 

     
1 година - онлайн-лекція 
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

 2 години (0,06 кредиту . 
 аскрізні навички, , рактичні прийоми 

  професійні, інноваційність, інформаційно-комунікаційна, 
цифрова 

   в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації 
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі. 

     вчителі У , вчителі початкової коли, класні 
керівники, вчителі математики, вчителі іноземних мов, вчителі астрономії, вчителі біології, 
вчителі історії, вчителі географії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі предмету " ахист 
України", вчителі інформатики, вчителі естетично-мистецького циклу, вчителі основ 
здоров я, вчителі правознавства, вчителі технологій і трудового навчання, вчителі мов 
національних мен ин, вчителі української мови та літератури, вчителі фізики, вчителі хімії,  

    

У  
директор  а Урок  

  ерепелиця . . 

" " липня  року 
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вчителі, що працюють в інклюзивному класі, керівники гуртків, вчителі природознавства, 
заступники директора, вихователі, вчителі предмету "Громадянська освіта", вчителі екології 

   60 грн. 
 

  Учасники вебінару поглиблять знання про роботу із 
мультимедійними презентаціями за допомогою доступних сервісів для підготовки до 
будь- яких уроків, а також навчаться максимально ефективно використовувати 
можливості цих сервісів для створення якісних презентацій. 

 
           

  перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, - 
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Ольга ПРОКОПЧУК,
головний редактор журналу «Освіта в
Україні. Нормативно-правове регулю-
вання», м. Київ

Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — адміністративне 

управління школою
Вид інформації — організаційна
Вид документа — нормативно-правовий 

покажчик
Шифр документа — 020.010.005
Призначення — директору школи

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг актів законодавства  
у сфері середньої освіти.  
Нові документи

Класифікація за КФІ (класифікатором функціональної інформації)
Управління у сфері середньої освіти / Загальні питання / Нормативні документи

У покажчику надається перелік нор-
мативно-правових актів та інших доку-
ментів з питань загальної середньої осві-

ти, які були оприлюднені у липні-серпні 
2022 року. Тексти актів додаються. Нижче 
подаємо перелік друком.

1. Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного 
стану в Україні

Постанова КМУ від 24.06.2022 р. № 711
Див. додаток 1

2. Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження 
освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на 
основі типових освітніх програм

Наказ МОН від 03.06.2022 р. № 520

Див. додаток 2

3. Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах 
освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641

Наказ МОН від 06.06.2022 р. № 527

Див. додаток 3

4. Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення 
здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів 
про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих 
в умовах воєнного стану в Україні

Наказ МОН, МЗС України від 09.06.2022 р. № 538/192

Див. додаток 4

5. Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах 
освіти України

Лист МОН від 10.06.2022 р. № 1/6267-22
Див. додаток 5
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6. Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку 
з війною в Україні та гуманітарною кризою

Лист МОН від 14.06.2022 р. № 1/6355-22
Див. додаток 6

7. Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до 
нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного 
стану

Лист МОН від 26.07.2022 р. № 1/8462-22

Див. додаток 7

8. Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 
навчальному році

Лист МОН від 02.08.2022 р. № 1/8794-22
Див. додаток 8

9. Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти
Лист ДСНС від 14.06.2022 р. № 03-1870/162-2

Див. додаток 9


