
53 с. Посібник є першим виданням в Україні, що розкриває питання освіти з
медіаграмотності на заняттях з фізики. У книжці наведено короткі теоретичні
відомості  про  різні  аспекти  медіаграмотності,  приділено  увагу  питанням
методики впровадження навчання  з  медіаграмотності  та  розміщено численні
ідеї завдань, що можуть бути використані під час занять з фізики. Завантажити
можна за посиланням: https://www.aup.com.ua/mediagramotnist-na-zanyattyakh-z-
fizi/ .

Навчальна  та  методична  література  для  вивчення  предметів  «Фізика»,
«Астрономія», «Фізика і астрономія» наведена у Переліку навчальних програм,
підручників  та  навчально-методичних  посібників,  рекомендованих
Міністерством  освіти  і  науки  України  на  2021/2022  навчальний  рік,  що
розміщені на вебсайтах МОН, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Освітня галузь «Технології»
Інформатика

У  2021/2022  навчальному  році  вивчення  інформатики  в  основній  та
старшій  школі  закладів  загальної  середньої  освіти  здійснюватиметься  за
навчальними програмами, що розміщені на офіційному вебсайті Міністерства
освіти  і  науки  України  (режим  доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klasр.

Згідно  з  чинною  навчальною  програмою  «Інформатика.  5  –  9  класи»
основним методичним підходом до вивчення предмета «Інформатика» має бути
розвивально-компетентнісний  підхід.  Цей  підхід  забезпечує  належну
результативність  навчання,  а  саме  формування  предметної  інформатичної
компетентності  та  наповнює  відповідним  змістом  і  цілями  усі  методичні
підходи,  технології  та  прийоми.  Компетентнісна  складова  даного  підходу
спрямовує  освітній  процес  насамперед  на  формування  в  суб’єктів  навчання
самоосвітньої компетентності як необхідної для отримання й підтримки інших
ключових  і  предметних  компетентностей.  Відповідно  до  цього  кінцевим
результатом  навчання  мають  стати  предметна  інформатична  та  ключові
компетентності, визначені Законом України «Про освіту».

Реалізація  змісту  освіти  в  10  –  11  класах  здійснюється  відповідно  до
навчальних  планів  типової  освітньої  програми  закладів  загальної  середньої
освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції
наказу  МОН  від  28.11.2019  №  1493),  і  забезпечується,  в  тому  числі,  й
вивченням «Інформатики» як вибірково-обов’язкового предмета.

Щодо  викладання  інформатики  у  10  (11)  класі  на  рівні  стандарту  як
вибірково-обов’язкового  предмета  та  профільному  рівні  діють  методичні
рекомендації 2018 – 2019 років.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кабінеті
інформатики здійснюється відповідно до Положення про організацію роботи з
охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу  в
установах  і  закладах  освіти,  затвердженого  наказом  МОН від  26.12.2017    
№ 1669,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  23.01.2018  
за № 100/31552. 
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Організація  освітнього  процесу  визначається  освітньою  програмою
закладу освіти (щодо змісту, тривалості і взаємозв’язку навчальних предметів
тощо, логічної послідовності їх вивчення, форм організації освітнього процесу),
вимогами санітарного  законодавства,  а  також наказом МОН від  20.02.2002  
№  128  «Про  затвердження  Нормативів  наповнюваності  груп  дошкільних
навчальних  закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,  класів  спеціальних
загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-інтернатів),  груп  продовженого  дня  і  виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів
на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  у  загальноосвітніх  навчальних
закладах»,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  06.03.2002  за  №
229/6517, щодо наповнюваності груп.

Акцентуємо  увагу,  що  використання  неліцензійних примірників
програмного забезпечення заборонено.

Допускається  використання  програмного  забезпечення  лише  на  основі
ліцензій вільного поширення або пропрієтарного відповідно до законодавства у
сфері авторського права і суміжних прав, із дотриманням вимог Закону України
«Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як  державної»  до
користувацьких інтерфейсів комп’ютерних програм.

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я педагогічних працівників
під  час  здійснення  роботи,  пов’язаної  з  використанням  екранних  пристроїв
незалежно  від  їхнього  типу  та  моделі,  встановлюються  «Вимогами  щодо
безпеки  та  захисту  здоров’я  працівників  під  час  роботи  з  екранними
пристроями»,  затвердженими  наказом  Міністерства  соціальної  політики
України від 14.02.2018 № 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.04.2018 за № 508/31960.

Навчальна  та  методична  література  з  предметів  освітньої  галузі
«Технології»  зазначена  у  Переліку  навчальних  програм,  підручників  та
навчально-методичних  посібників,  рекомендованих  Міністерством  освіти  і
науки України», що розміщені на офіційному вебсайті Інституту модернізації
змісту освіти.

 
Трудове навчання. 5 – 9 класи

У 2021/2022 навчальному році відповідно до типових освітніх програм для
закладів  загальної  середньої  освіти  на  вивчення  предмета  у  5  –  6  класах
відводиться  2  година  на  тиждень,  у  7   –  9  класах  –  1  година  на  тиждень.
Кількість  годин  трудового  навчання  в  усіх  класах  може  збільшуватися  за
рахунок  годин  варіативної  складової  навчальних  планів,  передбачених  на
навчальні  предмети,  факультативи,  індивідуальні  заняття  та  консультації.  За
рахунок  таких  годин  можливе  й  упровадження  курсів  за  вибором
технологічного спрямування.

 Вивчення  предмета  «Трудове  навчання»  здійснюється  за  навчальною
програмою,  затвердженою  наказом  МОН  від  07.06.2017  №  804.  Програму
розміщено  на  офіційному  вебсайті  Міністерства  за  посиланням:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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