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Підвищення педагогічної 
майстерності вчителів 

під час карантину

Цей  спецвипуск газети «Майбуття», під-
готовлений викладачами кафедри теорії та 
методик природничо-математичних дисциплін і 
технологій ХОІППО, присвячений особливостям 
організації навчання з використанням дистан-
ційних технологій та викладання предметів 
природничо-математичного циклу у 7-х класах у 
2020/2021 навчальному році.

Досвід освітян Хмельниччини допоможе краще  
організувати навчання з використанням дис-
танційних технологій та  мінімізувати проблеми, 
які ускладнювали навчання в умовах карантину.  
Вчителі природничих дисциплін ознайомляться 
з основними особливостями оновлених програм 
для старшої школи та сучасними підходами до 
реалізації їх змісту. В електронній версії «Май-
буття» подається комплект науково-методичних 
матеріалів для вчителів хімії та інформатики, які 
містять методичні рекомендації щодо викладання 
предметів у 7 класах, орієнтовні календарно-тема-
тичні плани, розробки уроків. 

Тетяна ГІЛЬБЕРГ, 
завідувачка кафедри теорії 

та методик природничо-математичних 
дисциплін і технологій ХОІППО, 

кандидат географічних наук, доцент.

Розбудова нової української школи 
без підвищення педагогічної майстер-
ності вчителів неможлива. У статті 51 
Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» сказано про підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівників:

1. Кожен педагогічний працівник 
зобов’язаний щороку підвищувати свою 
кваліфікацію відповідно до Закону Укра-
їни «Про освіту» з урахуванням особли-
востей, визначених цим Законом.

Педагогічному працівникові гаранту-
ється право підвищувати кваліфікацію в 
комунальному закладі післядипломної 
освіти, розташованому на території від-
повідної (за місцем проживання такого 
педагогічного працівника) області, Авто-
номної Республіки Крим, міста Києва чи 
Севастополя, що не обмежує його право 
обрати іншого суб’єкта освітньої діяль-
ності для підвищення своєї кваліфікації.

2. Загальна кількість академічних 
годин для підвищення кваліфікації педа-
гогічного працівника протягом п’яти років, 
яка оплачується за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, не може 
бути меншою за 150 годин, з яких не мен-
ше 10 відсотків загальної кількості годин 
обов’язково повинні бути спрямовані на 
вдосконалення знань, вмінь і практичних 
навичок у частині роботи з учнями з осо-
бливими освітніми потребами. [1].

Міністерство освіти і науки України 
запропонувало до громадського об-
говорення положення про центри про-
фесійного розвитку педагогічних пра-
цівників, які покликані стати ще однією 
можливістю для педагогів розвиватись 
професійно та особистісно. Необхідність 
такого розвитку продиктована і світовим 
принципом освіти впродовж життя, який 
дозволяє лишатись конкурентоспромож-
ним фахівцем, і українськими освітніми 
реформами, які потребують професійних 
педагогів, зазначила т.в.о. Міністра осві-
ти і науки Любомира Мандзій. 

Згідно з документом [2], мета центрів 
– сприяти професійному розвитку педа-
гогів закладів дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої освіти, інклюзивно-
ресурсних та міжшкільних ресурсних 
центрів.

Важливими завданнями центрів 
мають стати: 

• консультативна підтримка вчителів 
щодо професійного розвитку, супервізії, 
документації закладу, освітніх та на-
вчальних програм, організації освітнього 
процесу, в тому числі з використанням 
технологій дистанційного навчання;

• професійна підтримка вчителів 
щодо компетентнісного, особистісно 
орієнтованого, діяльнісного, інклюзивно-
го підходів до навчання і нових освітніх 
технологій;

• сприяння професійному розвитку 
педагогів, зокрема через координацію 
професійних спільнот, поширення інфор-
мації щодо професійного розвитку, фор-
мування баз даних програм підвищення 
кваліфікації та джерел, необхідних для 
професійного розвитку, [2]

Виходячи із статті 51 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» та 
завдань центрів, актуальними залиша-
ються курси підвищення кваліфікації при 
інститутах післядипломної педагогічної 
освіти. На наш погляд, буде великою 
помилкою ліквідувати такі заклади.

Чи готові навчальні заклади до 
роботи в умовах карантину? Як про-
ходить навчальний процес? Ці питання 
хвилюють абсолютно всі навчальні за-
клади. Хмельницький ОІППО виявився 
готовий до нових викликів. Платформа 
для дистанційного навчання moodle, 
яка фунціонує в інституті з 2012 року, 
пакет спеціалізованого хмарного про-
грамного забезпечення G Suite (У па-
кет G Suite входять такі популярні 
веб-застосунки від Google, як Gmail, 
Google Диск, Google Hangouts, Google 
Календар, Google Документи, Google Та-
блиці, Google Презентації, Google Sites, 
classroom тощо), підготовлені працівники 
створили умови якісної роботи курсів 
підвищення кваліфікації на дистанційній 
основі.

Виходячи з того, що не в усіх 
школах є можливості для організації 
дистанційного навчання на платфор-
мі Moodle, було прийнято рішення з 
учителями працювати тими самими 
технологічними засобами, що й вчителі 
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працюють з учнями. Тому за основу 
взяли google Клас (classroom). Для 
онлайн спілкування використали zoom, 
meet.google.com. На сайті інституту 

створили спеціальну сторінку «Каран-
тин» з різноманітними рекомендаціями 
для педагогів 

(https://hoippo.km.ua/?page_id=1409)

Розповімо докладніше про організа-
цію курсів в умовах карантину. Напри-
клад, з 25 до 29 травня функціонували 
такі google класи (див. рис.1).

Рис. 1. Групи вчителів на дистанційному навчанні

Викладачі кафедр опанували техно-
логію виставлення матеріалів для опа-
нування слухачами у розділ «Завдання». 
Виставляється «Матеріал», якщо слуха-

чем він має бути опрацьований, або «За-
вдання», якщо слухачеві треба здавати 
результат виконання у вигляді файлу того 
чи іншого формату. Ці матеріали можуть 

бути оцінені конкретними балами і є мож-
ливість вказати дату виконання завдання. 
У цьому випадку створюється відповід-
ний електронний журнал (див. рис. 2). 

Рис. 2. Журнал виконання завдань вчителями інформатики

Для проведення конференції щодо об-
міну досвідом з питань організації дистан-
ційного навчання учнів в умовах карантину 
в режимі онлайн використали один із сер-
вісів G Suite, а саме Google Meet (рис. 3).

Конференція тривала дві години, вчи-
телі змогли поділитися власним досвідом 
організації навчання у 23 різних школах. 

Повідомлення колег засвідчили, що не 
всі школи і їх педагогічні колективи готові 
до використання інформаційно-цифрових 
технологій рівною мірою. 

Проводячи дистанційні курси у такий 
спосіб, ми намагалися змоделювати по-
ведінку вчителів, коли їм самим потрібно 
організовувати дистанційну підтримку на-

вчання учнів у своїх школах.
Ще з 2018 року нами започатковані 

дистанційні тренінги для вчителів інформа-
тики з питань вивчення мов програмування 
Python, C++, C# тощо [3].

Практика окремих шкіл показала різні 
моделі організації навчання в умовах 
карантину. Увагу педагогічної спільноти 
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привернули моделі, які були організовані 
у Волочиському та Понінківському ЗЗСО 
(директори В.Ревуцький, І.Сіренький).

Можна зробити висновок, що при наяв-
ності відповідної матеріальної бази, кадро-
вого забезпечення дистанційне підвищення 
кваліфікації не тільки можливе в умовах 
карантину, а й повинно практикуватися на-
рівні з іншими формами підготовки, такими, 
як очна, заочна, змішана. А це забезпечить 
готовність педагогів до дистанційного на-
вчання в умовах шкіл області.

Рис. 3. Конференція вчителів інформатики на meet.google.com

1. Закон України «Про повну загаль-
ну середню освіту» [електронний ресурс. 

Режим доступу: 
https://osvita.ua/legislation/law/2232/]

2. Положення про центр професій-
ного розвитку педагогічних працівників 
(проєкт) [електронний ресурс. 

Режим доступу: 
https://bitly.su/Q44Q

3. Ребрина В.А. Дистанційний тренінг 
як засіб підвищення кваліфікації вчителів 
інформатики / В.А.Ребрина // Комп’ютер 
у школі та сім’ї.– 2019.– №8 – с.17-22

4. Закон України «Про освіту» [елек-
тронний ресурс. 

Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]

Використані джерела

Віталій РЕБРИНА, 
старший викладач кафедри теорії та методик природничо-математич-

них предметів і технологій Хмельницького ОІППО.



4

до 2020/2021 навчального року

МАйбУТТЯ. ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ, 2020,  №№ 11-14 (636-639)

Інформаційний простір 
сучасного закладу освіти

Сучасна освіта повинна мати випе-
реджувальний характер, бути гнучкою, 
відкритою системою, забезпечувати 
можливості для духовного, інтелек-
туального, фізичного, соціального, 
морального розвитку всіх громадян 
України, її перетворювальна роль посту-
пово має сформувати суспільство, яке 
постійно навчається. Місію нової школи 
України нині виконують сучасні освітні 
заклади, які перетворилися на справжні 
науково-дослідні центри апробації ново-
го змісту освіти, інноваційних педагогіч-
них, інформаційних, освітніх технологій, 
глибокого осмислення інноваційних 
процесів, стимулювання ініціативи учня, 
розвитку його можливостей, створення 
умов для розвивального виховання і 
саморозвитку особистості. До такого 
закладу можна сміливо зарахувати 
і Понінківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, гімназія», директором якої 
працюю протягом останніх шести років.

Система навчально-виховного про-
цесу в школі має інноваційний характер, 
який підтверджується здатністю педа-
гогічного колективу творчо працювати і 
досягати не лише мети функціонування, 
а й інноваційного характеру розвитку 
закладу на інтеграційних засадах стра-
тегічного менеджменту, громадсько-дер-
жавного врядування.

Розв’язанням проблеми формуван-
ня інформаційної культури суб’єктів 
навчально-виховного процесу шляхом 
розвитку освітнього середовища школи, 
можливе через впровадження іннова-
ційних технологій виховання і форму-
вання всебічно розвиненої гармонійної 
особистості як вчителя, так і учня з 
високим рівнем творчого, морального і 
фізичного розвитку та його інформацій-
ної культури.

Інформатизація освіти — це не тіль-
ки забезпечення комп’ютерною технікою 
всіх приміщень освітнього закладу чи 
підключення до мережі Інтернет. Це, 
передусім, процес зміни змісту, методів, 
організаційних форм загальноосвітньої 
підготовки школярів на етапі переходу 
школи до життя в умовах інформацій-
ного суспільства. Інформатизація школи 
викликана необхідністю використання 
великих обсягів інформації у всіх сфе-
рах діяльності школи, з одного боку, і 
неможливістю формування та обробки 
інформації без допомоги комп’ютерних 
технологій і засобів зв’язку, з іншого 
боку.

Інформатизація школи є велінням 
часу. З’явилися такі нові поняття, як 
інформаційна культура, комп’ютерна гра-
мотність і компетентність, інформаційно-
комунікативні технології (ІКТ), єдиний 
інформаційний освітній простір та ін.

Процес інформатизації школи — це 
пошук нових способів життя, який привів 
до розуміння того, що управління освіт-
нім процесом може бути оптимальним 
в єдиному інформаційному просторі, 
створення якого в сучасному освітньому 
закладі є нагальною потребою.

Єдиний інформаційний простір 
школи створюється заради того, щоб 
учень за роки навчання міг отриму-
вати найновіші знання, умів активно 
їх застосовувати, навчився критично 
мислити, раніше соціалізуватися, лег-
ше адаптувався до світу, що швидко 
змінюється.

Модель інформаційної діяльності 
шкільного інформаційного простору 
можна уявити сукупністю різних про-
цесів:

• викладання інформатики в школі;
• інтеграція інформаційних техноло-

гій у викладання предметів;
• інформаційне управління школою.
Успішному і швидкому досягненню 

результатів сприятиме створення і роз-
виток єдиного інформаційного простору 
навчального закладу.

Знайомство з єдиним інформацій-
ним простором Понінківського НВК 
розпочинається з офіційного сайту, 
розміщеного на власному хостингу 
українського інтернет провайдера 
UAHOSTING за адресою poninka.km.ua.

Рис. 1. Стартова сторінка сайту Понінківського НВК
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Це публічна частина нашого ін-
формаційного простору. Тут наша 
історія, педагоги, випускники, їх фото 
та спогади.

За посиланням «Школа сьогодні» 
відкривається персоналізована частина 
інформаційного простору школи. На 
стартовій сторінці розміщена основна, 

доступна в гостьовому режимі, інформа-
ція про: адміністрацію школи, вчитель-
ський колектив, новини, інформаційну 
прозорість та відкритість закладу.

Рис. 2. Головна сторінка сайту електронного щоденника

Ця частина інформаційного про-
стору реалізована на безкоштовній 
платформі e-schools.info з елемента-
ми обов’язкового дотримання Закону 
України «Про захист персональних 
даних». За допомогою цього сайту 
реалізуються основні комунікаційні 
завдання між учасниками навчально-
виховного процесу: розклад уроків, 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів та інформування батьків про по-
дії та стан навчання їх дітей.

Інформація про класи, учнів, роз-
клад уроків, журнали, електронні що-
денники, особисте листування — це 
персональна інформація, до якої має 
доступ лише певний зареєстрований 
користувач.

Кожен учитель, учень, батько має 
свій особистий кабінет, де йому до-
ступна лише інформація, яка його 
стосується.

Цим ресурсом ми користуємось 
понад три роки (з березня 2017-го) 
для передачі учням інформації про 
навчальні матеріали, види і форми 
роботи.

Щодня учень має свій розклад 
уроків і на сторінках щоденника відо-
бражається необхідна інформація: 
що переглянути, що прочитати, що і в 
який спосіб, виконати. Ефективність 
використання цієї платформи, саме 

в такому вигляді, довела наша ро-
бота під час загальнонаціонального 
карантину.

Наступний виклик для кожного 
вчителя — це зворотній зв’язок від 
учня. Не впевнений, що, надіслані у 
вайбер чи на електронну пошту від-
повіді на тест у вигляді 1а, 2б, 3а є 
ефективним засобом оцінювання на-
бутих учнем компетентностей. Школа 
активно долучилась до проекту «Мій 
клас». З цим ресурсом особисто я 
працюю вже півроку і повністю задо-
волений сервісом. Почнемо з того, що 
знаходячись в особистому кабінеті на 
сторінці електронного щоденника (де 
учень бере завдання), перехід і авто-
ризація на сайті «Мій клас» здійсню-
ється автоматично. Тобто один логін і 
пароль дає доступ до обох особистих 
кабінетів. базовий функціонал сайту є 
безкоштовним (рис. 3).

До переваг цього ресурсу можна 
віднести наявну базу завдань для 
всіх класів з переважної більшості 
предметів.

Ці два ресурси допомогли школі не 
просто вистояти в умовах карантину, 
а й бути серед лідерів інноваційних 
процесів, пов’язаних з інформаційним 
забезпеченням навчально-виховного 
процесу. Ні вчителю, ні учню не було 
потреби розпорошуватись на різні на-

вчальні платформи і сервіси.
 Організувати доступ учителів до 

інформації нам допомагає електро-
нна пошта, але там не завжди можна 
ефективно й оперативно організувати 
обговорення. Viber чи інший месен-
джер — це такий, ніби особистий 
інструмент для спілкування в мережі. 
Під час карантину педагогічний колек-
тив школи успішно засвоїв, і наразі 
продовжує використовувати одну з так 
званих CRM систем. бітрікс24 — це 
саме те, що потрібно для корпора-
тивного й оперативного спілкування 
чи обговорення термінових питань. 
базовий функціонал цього сервісу теж 
є безкоштовним. 

За період карантину значно підви-
щився професійний рівень ІКТ компе-
тентностей вчителів школи. Педагоги 
продовжували активні пошуки підви-
щення ефективності своєї роботи з 
використанням різноманітних освітніх 
ресурсів.

Слід зазначити, що технологічна 
складова інформаційного простору 
школи включає понад 100 комп’ютерів 
(переважна більшість яких осучасне-
на), об’єднаних в локальну мережу. 
Кожен навчальний кабінет чи класна 
кімната під’єднані до локальної мере-
жі закладу з доступом до Інтернет на 
швидкості до 100 Мбіт/с (рис. 4).
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Рис. 3. Персональна сторінка 
директора школи на сайті 

ТОВ «Мій клас»

І на завершення, про публічну (від-
криту) частину нашого інформаційного 
простору. Вона представлена історією. 
Тут можна знайти фото вчительських 
колективів різних років, інформацію 
про випускників, починаючи з 1962 
року, їхні випускні знімки, спогади. 
Усі, хто закінчував нашу школу, може 
знайти себе на сторінках цього сайту, 
переглянути списки своїх одноклас-
ників та згадати свої шкільні роки. Всі 
матеріали надані вчителями, випус-
книками (рис.5).

Практичним результатом викорис-
тання єдиного інформаційного про-
стору навчального закладу є забез-
печення відкритої освіти та підготовка 
випускника, який має гарантований 
рівень загальних та предметних ком-
петенцій, готовий до життя в сучасно-
му інформаційному суспільстві. 

1. биков В.Ю. Інноваційні інстру-
менти та перспективні напрями ін-
форматизації освіти // ІКТ в сучасній 
освіті: досвід, проблеми, перспективи: 
третя між нар. наук.-практ. конф. 
— Львів : ЛДУ бЖД, 2012. — Ч 1. —  
С. 14–26.

2. богданов І. Т., Сергеєв О. В. Засоб 
інформаційних технологій, їх практичні 
можливості, дидактична доцільність ви-
користання й упровадження / І.Т.богданов, 
О.В.Сергєєв // Інформаційні технології 
в освіті: матеріали наук.-практ. конф. — 
бердянськ: бдПі, 2001. — С. 284-288.

Використані джерела

Рис. 5. Сторінка-запрошення на сайт історії школи
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Рис. 4. Схема комп’ютерної мережі Понінківського НВК

Ігор СІРЕНЬКИЙ, 
директор Понінківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, гімназія», 

вчитель математики та інформатики, вчитель-методист.
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Дистанційне навчання: 
труднощі і здобутки

Тривалий карантин вперше змусив 
освітянську родину приділити належну 
увагу дистанційній освіті. Звісно, як і 
більшість шкіл, що не мають власної 
налагодженої освітянської платформи, 
вчителі нашої школи зіткнулись з багать-
ма труднощами:

• Де виставляти навчальний матері-
ал та домашні завдання?

• Де взяти (як створити) зрозумілий 
для учнів контент?

• Як налагодити індивідуальну кон-
сультативну роботу (чат-діалог)?

• В якій формі та на якому ресурсі 
(засобами) учні мають виконувати та 
здавати завдання?

• Як організувати перевірку робіт?

• Де виставляти оцінки?
• Як проконтролювати самостійність 

роботи для об’єктивного оцінювання?
• Що робити з учнями,  які не вихо-

дять на зв’язок?
Протягом першого карантинного 

тижня завдяки інтенсивній та злаго-
дженій роботі всього учительського 
колективу було знайдено шляхи вирі-
шення поставлених питань та досягнуто 
певних результатів. Спільна освітянська 
платформа не створена, але було заді-
яно багато дієвих ресурсів.

Передусім завдяки доступному 
мобільному додатку Viber налагодже-
но зв’язок між основними учасниками 
освітнього процесу: вчителі-учні-батьки. 

Створена група вчительського колекти-
ву, окремих кафедр. Щодня проводи-
лись міні чат-наради. Класні керівники 
через класну групу здійснювали зв’язок 
зі своїми учнями, з батьками спілку-
вання відбувалось також через окрему 
групу. Вирішувались завдання та спірні 
питання навчального характеру. Дис-
танційно проходили виховні заходи. 
Використовували всі можливості Viber: 
чат, звукові та відео повідомлення, 
пересилали фото, відео, інші докумен-
ти, виставляли посилання на інтернет 
ресурси. 

Використовуючи хмарні технології, 
вчителі щотижня публікували на шкіль-
ному сайті домашні завдання (Рис.1).

Рис.1 Фрагмент сторінки новин шкільного сайту https://iznvk2.at.ua/
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більшість педагогів обрали серед-
овище Classroom. Завдяки відеоуро-
кам навчились працювати в ньому 
вчителі та учні. Для об’єктивного 
оцінювання обов’язкові контрольні 

роботи виставлялись в певний час та 
на фіксований термін. Зважаючи на 
безліч непередбачуваних ситуацій, 
вчителі давали можливість учням 
здати завдання в зручний для них час 

та в іншій формі. Завдяки індивідуаль-
ному чату вчитель міг проаналізувати 
виконане завдання учня, надати ре-
комендації та час для усунення недо-
ліків в роботі (Рис.2).

Рис.2. Робота учнів у середовищі Classroom

Учителі надавали перевагу відеоу-
рокам. У мережі є безліч готових, але 
власні мають кращий ефект для учнів. 
Різноманітні домашні відеозавдання 
з різних предметів створювали й учні. 
Найбільшої популярності  набули 
учнівські відео у виховній роботі: 

https://bitly.su/c12U. 
Популярними та ефективними ста-

ли Zoom-уроки. Завдяки відеотрансля-
ції та зворотного зв’язку уроки стали 
реалістичнішими. Можна було органі-
зувати дискусію, вирішити незрозумілі 

питання, попрацювати групою і просто 
побачити рідні обличчя, емоції (Рис.3).

У своїх дистанційних уроках вчи-
телі використовували різноманітні 
додаткові ресурси. Опрацювати теоре-
тичний матеріал, навіть з підручника, 
могли всі учні, а виконати практичну 
роботу далеко не всі, адже умови в ді-
тей різні. Тому найбільш популярними 
та дієвими в якості контролю знань 
стали тести. Для цього ефективним 
ресурсом виявили Google-форми: 
різноманітні види тестів, можливість 

оцінювання та контроль від повторної 
здачі.  

Дистанційним навчанням у школі 
було охоплено від 30% до 80% учнів. 
Згідно з рекомендаціями МОН Украї-
ни, всі учні були оцінені. Вчителі ви-
конали значний обсяг роботи, адже 
доводилося перевіряти завдання, 
подані неякісними фото та відео. Ве-
лика подяка батькам, що допомагали 
своїм дітям у цей період, були поруч, 
підтримували (Рис. 4).
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Рис.3. Zoom-урок з англійської мови

Рис.4. Приклади дистанційних учнівських робіт

Інна ГУЛЬЧАК, 
учитель інформатики вищої категорії Ізяславського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей» ім. О.Кушнірука.
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Отримання облікового запису 
Google G Suite for Education

У березні 2020 року перед освітою 
постало питання, як працювати в умовах 
карантину. До вирішення цього питання 
школи підійшли по-різному. І в міру своїх 
можливостей почали вирішувати пробле-
ми із використання різних засобів зв’язку 
та програмних засобів для навчання 
учнів та підтримки комунікації з ними. 

У вчителів нашої школи були напра-
цювання по роботі із Google Classroom. 
То ж вирішили використовувати Google 
Classroom як платформу для організації 
дистанційного навчання та комунікації 
з учнями. Щоправда, на той час ми 
не мали власного домену і не могли 
зареєструватися в  G Suite, відтак ви-
користовували платформу з певними 
обмеженнями.

Сьогодні, коли навчальний рік завер-
шено, постало питання, як підготуватися 
до майбутніх викликів. Одним зі шляхів 
організації та впровадження елементів 

дистанційного навчання вбачається у ви-
користанні Google G Suite for Education.

Пакет G Suite for Education включає 
безкоштовні хмарні інструменти для не-
комерційних середніх і вищих навчаль-
них закладів, в тому числі для тих, що за-
ймаються домашнім навчанням. У число 
доступних сервісів входять додатки для 
відправки повідомлень і спільної роботи, 
такі як Gmail, Google Диск, Календар і 
Google Classroom, Google Meet, Chat, 
Google Sites.

Щоб отримати пакет G Suite for 
Education, навчальний заклад має від-
повідати певним вимогам.

Середні і вищі навчальні заклади по-
винні підтвердити наступне:

- організація має некомерційний 
статус;

- навчальний заклад офіційно зареє-
стровано, пройшов акредитацію і надає 
сертифікати про початкову, середню або 

вищу освіту, які схвалені на національно-
му або міжнародному рівнях.

На початковому етапі слід для школи 
зареєструвати домен. Найпростіше отри-
мати домен на платному сервісі. Але для 
сільської школи це не зовсім підходить, 
бо доводиться економити кожну копійку. 
Отже, потрібно шукати місце, де можуть 
надати домен безкоштовно. Я зробив 
багато спроб зареєструвати домен на 
безкоштовних сервісах, але при реєстра-
ції в Google G Suite виявлялося, що мій 
домен не відповідає вимогам корпорації 
Google.

Першого червня 2020 року, блука-
ючи сторінками мережі Інтернет, я на 
сайті «Шкільне життя» (Рис. 1.) [Режим 
доступу: https://bitly.su/WHwPFa натрапив 
на маленьку статтю  «Школи можуть 
отримати безкоштовний доступ до G 
Suite for Education». Ця публікація мене 
зацікавила і стала керівництвом до дії.

Рис. 1. Сторінка зі статтею на сайті «Шкільне життя»
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Там був такий текст: «Українські дер-
жавні та комунальні школи можуть отри-
мати безкоштовний доступ до сервісів 
для дистанційного навчання від Google G 
Suite for Education. Тепер безкоштовний 
домен, який необхідний для використання 
сервісів, заклади можуть отримати від 
HOSTiQ.ua».

Для отримання домену потрібно ви-
конати наступні кроки.

Спочатку перейти за посиланням 
(https://bitly.su/kflPVVb) та заповнити анке-
ту. При заповненні анкети потрібно зверну-
ти увагу на те, що інформацію про заклад 
потрібно вказати відповідно до «Реєстру 
суб’єктів освітньої діяльності» (Рис. 2) 
https://bitly.su/ayx8). Особливу увагу слід 
звернути на електронну адресу закладу 
та адресу сайту закладу, також необхідно 
вказати адресу сторінки з інформацією про 
ваш заклад.

Після заповнення анкети треба доче-
катися листа-відповіді.  В цьому листі буде 
інформація про те, що домен зареєстрова-
ний, і пропозиція використати цей домен 
для реєстрації в G Suite for Education, а 
також посилання на покрокову інструкцію 
для реєстрації. Тепер крок за кроком, ви-
конуючи інструкцію, ми можемо розпочати 
реєстрацію.

Найбільше питань викликає етап, на 
якому потрібно скопіювати «код підтвер-
дження». його потрібно надіслати як відпо-
відь на лист, у якому вам повідомляли про 
створення домену, і призупинити реєстра-
цію та очікувати відповідь, яка прийде не 
миттєво. Лише після того, як HOSTiQ здій-
снить усі потрібні налаштування (не варто 
поспішати – може пройти 1-2 доби), ви 
зможете завершити реєстрацію і клацнути 
на екранній кнопці «Активувати акаунт». 
Якщо всі налаштування були завершені, то 
ви отримаєте доступ до адміністративної 
панелі в G Suite for Education. На цьому 
реєстрація в G Suite for Education завер-
шена, можна приступати до реєстрації 
користувачів. Щоправда на початковому 
етапі ви зможете зареєструвати лише 10 
користувачів, але хвилюватися не варто, 
пройде дуже короткий час і вам буде на-
дано повний доступ до системи.

Рис 2. Приклад сторінки закладу освіти 
із «Реєстру суб’єктів освітньої діяльності»

Павло ФРАНЦУК, 
учитель інформатики Ямпільського ліцею 

Білогірського району.
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Організація інформаційного 
простору в умовах дистанційного 

навчання
Головне завдання інформаційного 

простору закладу – створити безпечні 
комфортні умови для обміну інформаці-

єю між учасниками освітнього процесу, 
зберігання індивідуальної освітньої ін-
формації учасників освітнього процесу, 

спільної роботи учасників освітнього 
процесу.

Інформаційний простір закладу, на 
нашу думку, складається з наступних 
елементів:

- технічні засоби взаємодії в освіт-
ньому просторі учасників освітнього 
процесу;

- програмне забезпечення для 
роботи в інформаційному просторі;

- канали зв’язку для обміну інфор-
мацією;

- правила користування та норми 
поведінки в інформаційному просторі 
учасників освітнього процесу закладу.

Інформаційно простір Волочись-
кого НВК побудований на основі  про-
грамно-інструментальної платформи 
G Suite for Education, яка дозволяє 
створювати, зберігати та передавати 
аудіо, візуальну, графічну, текстову, 
числову інформацією в синхронному 
та асинхронному режимі. Створен-
ня такого інформаційного простору 
дало змогу забезпечити підтримку 
навчального процесу за дистанційною 
формою.

Серед основних переваг платфор-
ми G Suite for Education є:

1. Всі сервіси у пакеті G Suite 
Education для освіти є корпоратив-
ного рівня і надаються безкоштовно;

2. Використання сервісів G Suite в 
інформаційно-освітньому середовищі 
навчального закладу надає переваги:

• надійності – надані сервіси тра-
диційно мають високу функціональ-
ність та захист даних;

• індивідуального доступу до ре-
сурсів та сервісів;

• можливості формування груп та 
підрозділів користувачів;

• фільтрування небажаного кон-
тенту з боку системи, адміністратора, 
а також самого користувача;

• централізованого адміністру-
вання завдяки розширеному набору 
методів та засобів;

• дисковий (хмарного) простір без 
обмежень, який надається користува-
чам закладу;

• україномовного інтерфейсу;

• доступності з мобільних пристро-
їв, зокрема якнайкраща підтримка 
пристроїв; 

• інтеграції з іншими програмними 
засобами освітнього закладу.

3. Сервіси знаходяться на сер-
верах компанії Google. Для їх вико-
ристання не потрібно встановлювати 
на комп’ютері додаткове програмне 
забезпечення, а тож немає потреби у 
встановленні сервера організації на 
корпоративному рівні.

Платформа G Suite for Education 
дозволяє використовувати більше 50-
ти додатків Google. За замовчуванням 
таких додатків є 14.  Є додаткові додат-
ки, на які накладені вікові обмеження 
для учнів, тому їх використання мож-
ливе лише після отримання згоди від 
батьків. Крім цього, кожен з додатків 
може бути доступним для всіх користу-
вачів, або доступний лише для певних 
користувачів, а для інших недоступний 
у використанні. Доступ до різних до-
датків платформи надає адміністратор.
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Коротка характеристика деяких основних додатків
• Gmail електронна пошта є осно-

вним сервісом хмарної платформи 
G Suite for Education. За допомогою 
адреси електронної пошти здійсню-
ється реєстрація на багатьох мереж-
них ресурсах та сервісах, а також 
відбувається обмін даними даних 
будь-якого змісту.

• Google Диск (англ. Google Drive) 
– хмарний сервіс, що входить до 
пакета G Suite. Google Диск поєднує 
в собі функції сховища цифрових 
матеріалів та набору інструментів і 
сервісів для роботи з ними, а саме, 
додатки: для роботи з документами 
в текстовому редакторі (Документи 

Google (Google Docs)), опрацювання 
та аналізу даних (Таблиці Google), 
проведення опитування та тестування 
(Форми Google), створення зображень 
(Малюнки Google) і презентацій (Пре-
зентації Google), формування влас-
них карт(Google карти), проектування 
веб-сторінок (Google Сайти). Окрім 
згаданих базових сервісів до Диска 
можна підключати додатки, створені 
партнерами компанії Google.

• Google Calendar є хмарним серві-
сом для організації часу та планування 
виконання подій або завдань. Сервіс є 
частиною хмарного пакета G Suite. Він 
забезпечує виконання завдань плану-

вання на корпоративному рівні. Крім 
того, сервіс є доступним для всіх, хто 
має особистий обліковий запис Google.

• Google Classroom – хмарний 
сервіс  для п ідтримки змішаного 
навчання. його використання дає 
змогу спростити процеси створення, 
публікування навчальних ресурсів та 
завдань, а також оцінювання рівня 
навчальних досягнень учнів.

• Google Meet – хмарний сервіс, 
який підтримує до 250 учасників для 
користувачів G Suite, для створення 
відеоконференцій, що дає можливість  
проводити дистанційні заняття з учня-
ми в синхронному режимі.
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Інша складова інформаційного 
простору комплексу – технічні засоби 
взаємодії учасників освітнього процесу 
також визначається вимогами платфор-
ми G Suite for Education. Для роботи на 
платформі учаснику достатньо мати 
один з цифрових пристроїв: комп’ютер, 
планшет, чи смартфон, які працюють 
під управлінням операційних систем  
Android, iOS Apple, Microsoft Windows, 
Linux або MacOS. Користувачам, які ви-
користовують для роботи на платформі 
компютер, крім операційної системи, 
необхідно використовувати лише про-
грами бра́узери, найзручніше Google 
Chrome. Користувачам, які використову-
ють для роботи на платформі планшети 
чи смартфони, крім операційної систе-
ми, треба встановити і використовувати 
додатки Диск, Календар,  Клас, Meet. 
Досвід роботи комплексу під час дис-
танційного навчання показав, що з 903 
користувачів, лише у 18 учнів не було 
цифрових пристроїв, які дозволяли 
працювати на платформі. 

Важливою складовою інформацій-
ного простору закладу освіти в умо-
вах дистанційного навчання є канали 
передачі інформації, які існують в на-
селеному пункті, та доступ до них учас-
ників освітнього процесу. Як засвідчив 
досвід роботи в період дистанційного 
навчання, переважна більшість учас-
ників одержали доступ до кабельного з 
швидкістю – 25-100 Мбіт/с та мобільного 
4G інтернету. В таких умовах ми змогли 
з допомогою додатка Meet комфортно 
проводити навіть засідання педагогічних 
рад, які тривали більше 2 годин і в яких 
брали участь більше 70 осіб. 

Педагогічний колектив приділив 
багато уваги створенню правил користу-
вання та норм поведінки в інформацій-
ному просторі учасників освітнього про-
цесу закладу. були розроблені, схвалені 
на засіданнях педагогічної ради та ради 

комплексу та практично відпрацьовані з 
усіма користувачами:

• інструкції для роботи на платформі 
з смартфоном;

• інструкції для роботи на платформі 
з додатком «Google Calendar»;

• інструкції для роботи на платформі 
з додатком «Meet» ;

• інструкції для роботи  з додатком 
«Google Диск» ;

• інструкції для роботи з додатком 
«Google Classroom»;

• Алгоритм дій при виявленні нее-
тичної інформації, яка принижує гідність 
людини під час роботи з інструментами 
платформи G Suite for Education.

• Етика роботи на платформі комп-
лексу G Suite for Education здобувачів 
освіти Волочиського НВК під час дис-
танційного навчання.

• Інструкція для вчителів, учнів та 
батьків Волочиського НВК з безпеки 
при роботі з платформою G Suite for 
Education.

Для того, щоб завести учасників 
освітнього процесу у створений інфор-
маційний простір, відповідно до діючих 
нормативних документів, педагогічний 
колектив та адміністрація комплексу 
здійснили комплекс дій, а саме:

- зібрано заяви від батьків усіх учнів. 
з проханням організувати дистанційне 
навчання;

- на засіданні педагогічної ради 
прийнято рішення про організацію 
дистанційного навчання у створеному 
інформаційному освітньому просторі;

- видано наказ щодо організації дис-
танційного навчання;

- сплановано роботу з надання до-
ступу педагогічним працівникам, учням, 
батькам комплексу до пакета хмарних 
технологій G Suite for Education;

- створено робочу групу, яка визна-
чила завдання та розподілила обов’язки 
з упровадження платформи G Suite for 

Education в комплексі. 
Серед головних завдань були визна-

чені наступні:
• підключення та активація користу-

вачів на платформі;
• створення  груп користувачів;
• організація консультування корис-

тувачів;
• створення дистанційних курсів;
• створення електронних журналі;
• інформування користувачів про 

досвід роботи в інформаційному про-
сторі комплексу з використанням  сайту 
комплексу.

Усе це в короткий термін були успіш-
но втілено. 

Після створення облікового запису 
G Suite for Education   користувачам на-
шої платформи необхідно було пройти 
активацію, тобто зайти на платформу 
під своїм індивідуальним обліковим за-
писом та змінити тимчасовий пароль. 
Педагогічні працівники отримували 
свої  індивідуальні облікові записи від 
заступників директора, далі самостійно 
проходили активацію на платформі. 

На базі  3-го, 6-го та 11-го класів 
була проведена апробація по створен-
ню  індивідуальних облікових записів та 
їх активації на платформі. Проаналізу-
вавши проведену апробацію, було роз-
роблено алгоритм та створено інструк-
цію для активації учнів як користувачів 
послуг платформи G Suite for Education.

Класні керівники отримували індивіду-
альні облікові записи учнів, а далі ці записи 
вони в індивідуальному порядку давали 
учням свого класу. Потім учні  самостійно, 
або з допомогою батьків проходили акти-
вацію на платформі. В разі виникнення 
проблем, усі учасники освітнього процесу 
мали змогу звертатися в службу технічної 
підтримки через сайт закладу.

Всі учасники освітнього процесу 
нашого закладу пройшли активацію на 
платформі G Suite for Education.
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Наступним завданням стало вико-
ристання платформи  Google G Suite for 
Education. Учителі кафедри інформатики 
створили інструкції для роботи з додат-
ками платформи та провели практичні 
заняття для всіх учасників освітнього 
процесу. Відтак навчальний процес дис-
танційного навчання з 1 по 11 класи 
проводився  на  платформі  Google G 

Suite for Education. Уроки проводились 
як в асинхронній формі через додаток 
Google Classroom, так і в синхронній з 
використанням додатку Google Meet. 
З використанням цього додатку класні 
керівники ознайомили батьків та учнів 
на учнівських та батьківських зборах з 
алгоритмом дій при виявленні неетичної 
інформації, яка принижує гідність лю-

дини та  Етикою роботи на платформі 
комплексу G Suite for Education. Про 
інтенсивність використання додатків 
платформи користувачами комплексу 
під час дистанційного навчання  свідчить 
інформація про обмін електронними 
листами  та створення користувачами 
файлів на платформі:

Таким чином, організація інформа-
ційного простору з допомогою плат-
форми Google G Suite for Education 
дало змогу:

1. Організувати та забезпечити 
навчальний процес за дистанційною 

формою навчання в синхронному та 
асинхронному режимі для всіх здобува-
чів освіти комплексу.

2. Організувати постійну взаємодію 
між усіма учасниками навчального про-
цесу в умовах карантину.

3. Індивідуалізувати процес на-
вчання, розширити межі самостійної 
діяльності здобувачів освіти.

4. Апробувати створений інформа-
ційний простір для організації дистан-
ційного навчання в умовах карантину.

Андрій ГУМЕНЮК,
учитель інформатики Волочиського навчально-виховного комплексу.
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Орієнтовне календарно-тематичне 
планування за програмою 

«Інформатика для 10-11 класів (профільне навчання)»
№ Дата 

проведення Зміст навчального матеріалу Примітки

Повторення  результатів навчальної діяльності учнів з тем 10 класу, 
що вивчались у період карантину 

Електронні публікації
1 Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в 

комп’ютерному класі. Вхідне оцінювання учнів для діагностики  рівня навчальних досягнень 
з тем, що вивчались у період карантину

2 Настроювання параметрів сторінок, розділи. Колонтитули
3 Верстка багатосторінкових документів
4 Створення документів для масової розсилки

Графіка\мультимедіа
5 Основні прийоми роботи в середовищі Gimp.
6 Обробка багатошарових зображень, створення колажів
7 Обробка цифрових фотографій
8 Створення векторних ілюстрацій в офісних програмних засобах
9 Векторний редактор Inkscape. Створення простих малюнків. 
10 Використання кривих ліній і ламаних. Упорядкування й групування об’єктів. Текст. Художні 

ефекти
11 Створення складних зображень
12 Растеризація та векторизація (трасування) зображень
13 Комп'ютерна анімація. Створення анімаційного зображення
14 Створення інтерактивного анімаційного зображення

Бази даних
Основні поняття баз даних

15 Поняття моделі даних, основні моделі даних. Поняття бази даних
16 Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних
17 Модель «сутність-зв’язок» предметної області
18 Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку
19 Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю
20 Правила побудови моделі даних предметної області
21 Лабораторна робота «Розробка моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

Створення бази даних
22 Основні об’єкти бД. Поняття таблиці, поля, запису
23 Створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у середовищі СКбД
24 Властивості полів, типи даних
25 Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних
26 Підтримка обмежень цілісності в бД
27 Практична робота «Реалізація моделі «сутність-зв’язок» у СУбД»

Інтерфейс користувача бази даних
28 Введення даних у базу
29 Створення інтерфейсу користувача для введення даних у базу
30 Використання списків для моделювання зв’язків
31 Використання в інтерфейсі користувача бД кнопок, створення меню користувача бД
32 Практична робота «Розробка інтерфейсу користувача бази даних»



18

до 2020/2021 навчального року

МАйбУТТЯ. ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ, 2020,  №№ 11-14 (636-639)

№ Дата 
проведення Зміст навчального матеріалу Примітки

Вибирання та групування даних
33 Фільтрація, редагування та видалення даних
34 Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів
35 Створення й виконання запитів на вибірку
36 Практична робота «Вибирання даних»
37 Основи мови запитів SQL. Оператор IN
38 Віднімання множин записів
39 Групування даних
40 Практична робота «Групування даних»
41 Створення запитів на додавання  й оновлення
42 Створення запитів на видалення даних
43 Імпорт та експорт  даних
44 Практична робота «Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних»
45 Створення звітів
46 Розробка бази даних для заданої предметної області
47 Робота над проектом
48 Лабораторна робота «Розробка та використання бази даних для заданої предметної 

області»
Алгоритми

Повторення вивченого матеріалу
49 Лінійні та розгалужені алгоритми
50 Циклічні алгоритми
51 Алгоритми роботи з масивами та рядковими величинами
52 Функції користувача і модулі 
53 Практична робота «Побудова алгоритмів та реалізація у вигляді програм»

Методи проектування алгоритмів
54 Методи проектування алгоритмів. Методи представлення алгоритмів
55 Кодування алгоритмів
56 Поняття складності алгоритмів
57 Основні поняття теорії  чисел
58 Системи  числення
59 Робота з великими числами
60 Факторизація чисел
61 Практична робота «Робота з великими числами»
62 Алгоритми сортування
63 Квадратичні алгоритми сортування
64 Сортування вставками
65 Сортування підрахунком
66 Сортування злиттям
67 Лабораторна робота «Алгоритми сортування»
68 Алгоритми пошуку
69 бінарний пошук
70 Тернарний пошук
71 Пошук з поверненням
72 Лабораторна робота «Алгоритми пошуку»

Основи теорії графів
73 Обробка рядків
74 Основні поняття теорії графів
75 Практична робота «Основні поняття теорії графів»
76 Способи представлення графів 
77 Практична робота «Способи подання графів»
78 Пошук у ширину 
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79 Пошук у глибину
80 Лабораторна робота: «Пошук у ширину та глибину»
81 Визначення найкоротшого шляху в графі 
82 Алгоритм Дейкстри
83 Алгоритм Флойда-Уоршелла
84 Лабораторна робота «Визначення найкоротшого шляху в графі»

Основи динамічного програмування
85 Динамічне програмування
86 Задача про розподіл ресурсів
87 Задача про оптимізацію маршруту
88 Загальна задача динамічного програмування
89 Критерії застосування динамічного програмування
90 Жадібні алгоритми
91 Розв’язування задач із застосуванням жадібних алгоритмів
92 Розв’язування задач за допомогою динамічного програмування
93 Розв’язування практичних завдань
94 Практична робота "Розв’язування задач за допомогою динамічного програмування"

Елементи обчислювальної  геометрії
95 базові поняття обчислювальної геометрі
96 Векторний добуток
97 Напрямок повороту
98 Визначення площі многокутника
99 Елементи векторної алгебри та алгоритми їх застосування для розв’язування задач об-

числювальної геометрії
100 Лабораторна робота: «Векторний добуток, напрямок повороту вектора, визначення площі 

многокутника»
101 Побудова опуклої оболонки
102 Лабораторна робота: «Побудова опуклої оболонки»

Веб-технології
Напрямки та інструменти веб-дизайну

103 Основні тренди у веб-дизайні
104 Види сайтів та цільова аудиторія
105 Інформаційна структура сайту
106 Системи керування вмістом
107 Адміністрування сайту
108 Інструменти веб-розробника
109 Практична робота “Проектування структури сайту”

Проектування та верстка веб-сторінок
110 Мова гіпертекстової розмітки
111 Структура HTML-документа
112 Основні теги
113 Теги форматування тексту
114 Теги форматування списків, гіперпосилання
115 Використання таблиць у HTML-документах
116 Практична робота “Створення веб-сторінки за допомогою мови HTML”
117 Каскадні аркуші стилів
118 Застосування каскадних стилів у HTML-документах
119 Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів
120 Проектування та верстка веб-сторінок
121 Проектування та верстка веб-сторінок
122 Адаптивна верстка
123 Кросбраузерність
124 Робота над створенням веб-сторінки з використанням каскадних аркушів стилю
125 Практична робота “Створення веб-сторінки з використанням каскадних аркушів стилю”

Графіка та мультимедіа для веб-середовища
126 Графіка для веб-середовища
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127 Використання зображень у веб-документах
128 Анімаційні ефекти
129 Карти посилань
131 Мультимедіа на веб-сторінках
131 Практична робота “Використання графічних, анімаційних та мультимедійних елементів 

на веб-сторінках”
Веб-програмування

132 Об’єктна модель документа
133 Веб-програмування та інтерактивні сторінки
134 Кнопки, події, функції
135 Створення динамічних елементів на веб-сторінках
136 Використання форм. Основні елементи форми
137 Валідація та збереження даних форм
138 Практична робота “Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використан-

ням форм та веб-програмування”
139 Хостинг сайту
140 Веб-сервер та база даних
141 Взаємодія «клієнт-сервер» 
142 Практична робота “Розміщення сайту на сервері”

Основи дизайну та просування веб-сайту
143 Прикладний програмний інтерфейс
144 Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці
145 Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів
146 Практична робота “Оцінка сайту. Просування сайту”
147 Проектна діяльність. Розбиття на групи. Вибір теми проекту. Розробка плану проекту
148 Робота над проектом
149 Робота над проектом
150 Робота над проектом
151 Захист проекту

Парадигми і технології програмування
152 Підходи до системного аналізу
153 Етапи та методології розробки 
154 Уніфікований процес розробки програмного забезпечення
155 Інструменти для проектної роботи
156 Інструменти для системи комунікації та контролю версій
157 Мова візуального моделювання архітектури програмного забезпечення
158 Аналіз та документація вимог проекту
159 Діаграми прецедентів
160 Моделювання даних і архітектури ПЗ
161 Діаграми класів
162 Моделювання процесів
163 Діаграми діяльностей 
164 Діаграми послідовностей
165 Проектування інтерфейсу користувача
166 Продуктовий дизайн
167 Розроблення прототипу та тестування
168 Оцінювання системи
169 Системна архітектура, апаратні та програмні рішення
170 Стандарти та тренди у програмуванні

Резерв
174 
175 Повторення і узагальнення матеріалу з курсу інформатики

Олена БОЙКО, 
вчитель інформатики 

Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
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Орієнтовне календарно-тематичне 
планування вибіркового модуля

«Веб-технології» за навчальною програмою 
з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів

№ уроку Дата Тема уроку Примітки
1.                       
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Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (бЖ) в комп’ютерному класі. Види 
і типи сайтів. Цільова аудиторія

 

2.                       Запуск проекту «Розробка власного сайта»  
3.                       Основні тренди у веб-дизайні  
4.                       Інформаційна структура сайта  
5.                       Технології розробки сайтів. Інструменти розробки сайтів  
6.                       Створення макета інформаційної структури сайта. Практична робота 1. Те-

матична атестація
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Мова гіпертекстової розмітки  
8.                       Каскадні таблиці стилів  
9.                       Верстка веб-сторінок  

10.                  Адаптивна верстка  
11.                  Кросбраузерність  
12.                  Створення веб-сторінок. Практична робота 2  
13.                  Створення веб-сторінок. Тематична атестація  
14.                  

 Т
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а Графіка для веб-середовища  
15.                  Методи створення та збереження зображень для веб-сторінок  
16.                  Анімаційні ефекти  
17.                  Мультимедіа на веб-сторінках  
18.                  Мультимедіа на веб-сторінках  
19.                  Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних еле-

ментів на веб-сторінках. Практична робота 3. Тематична атестація
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а 
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Об’єктна модель документа  
21.                  Веб-програмування та інтерактивні сторінки  
22.                  Хостинг сайта  
23.                  Розміщення сайту на сервері. Практична робота 4  
24.                  Веб-сервер і база даних. Взаємодія клієнт-сервер  
25.                  Використання форм. Основні елементи форми  
26.                  Валідація та збереження даних форм  
27.                  Прикладний програмний інтерфейс  
28.                  Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням 

форм та веб-програмування. Практична робота 5. Тематична атестація
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Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці  
30.                  Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів  
31.                  Оцінка сайту. Просування сайту. Практична робота 6  
32.                  Розробка проекту  
33.                  Розробка проекту. Оформлення результатів проекту  
34.                  Презентація результатів проекту. Тематична атестація  
35.                  Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік  

Галина КРАВЧУК,
учитель математики та інформатики 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького.
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Орієнтовне календарно-тематичне 
планування вибіркового модуля
(курсу за вибором) «Введення у кібербезпеку»

(програми – за посиланням https://bitly.su/zXTukRJ0)
№ Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин
Дата Примітка

1. Вступ. Знайомство зі структурою курсу 1   
 Р.1 Потреба в кібербезпеці 3   
 2. Поняття кібербезпеки. Онлайн та офлайн ідентифікація. Приватні та персональні дані 1   
3. Конфіденційність, цілісність та доступність даних. Наслідки порушення безпеки. р.1 

Хешування даних
1   

4. Правові проблеми кібербезпеки. Кібервійни’ 
Тестування

1   

 Р.2 Атаки, поняття та методи 3   
5. Поняття та  класифікація вразливостей безпеки 1   
6. Типи шкідливого програмного забезпечення та його симптоми. Методи проникнення 

шкідливого програмного забезпечення
1   

7. Методи проникнення шкідливого програмного забезпечення.
Запобігання нападу.
Тестування

1   

 Р.3 Захист даних і конфіденційність 3   
8. Захист комп’ютерних пристроїв від стороннього вторгнення.

П.р.2 Створення та збереження надійних паролів
1   

9. Шифрування та резервне копіювання даних. П.р.3 Резервне копіювання даних 1   
10/ Захист даних  в онлайн-сервісах.

П.р.4 Хто володіє вашими даними?
Тестування

1   

 Р.4 Захист організації 3   
11. Файєрволи та їх типи 1   
12. Поведінковий підхід до кібербезпеки 1   
13. Підхід Cisco до кібербезпеки.

Тестування
1   

 Р.5 Чи готові ви пов’язати своє майбутнє з кібербезпекою? 3   
14. Правові та етичні питання кібербезпеки.

П.р.5 Пошук матеріалів для навчання 
1   

15. Можливості сертифікації. Можливості працевлаштування. Вакансії з кібербезпеки.
П.р.6 Пошук вакансій з кібербезпеки

1   

16. Підсумкове тестування 1   
17. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу курсу. Отримання сертифі-

катів.
П.р.7 Створення резюме та підготовка до співбесіди під час прийому на роботу

1   

Оксана ГУМЕНЮК, 
учитель інформатики 

Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3.
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Оксана ГУМЕНЮК, 
учитель інформатики 
Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

Мета: 
Формування предметних компе-

тентностей: формувати вміння визна-
чати причини інформаційних загроз та 
шляхи убезпечення;

Формування ключових компетент-
ностей: 

Спілкування рідною мовою: уміння 
формулювати власну думку, ставити 
питання та дискутувати, оперувати 
термінами та поняттями в галузі кі-
бербезпеки;

Спілкування іноземними мовами: 
уміння засвоювати матеріал інозем-
ною мовою;

Уміння вчитися: ознайомлення 
зі  структурою курсу, значенням і 
принципами використання піктограм, 
розвивати навички конструювання 
власної освітньої траєкторії.

Обладнання: комп’ютери з досту-
пом до мережі Інтернет, інтерактивна 
дошка.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
Привітання, створення сприятли-

вої психологічної атмосфери.

ІІ. Актуалізація опорних знань, 
мотивація до навчання

- Діти, пригадайте базові потреби 
людини (фізіологічні: їжа, вода, сон, 
дихання; безпека: життя та здоров’я, 
майна; соціальні: дружба, сім’я, ін-
тимність; повага: самоповага, впев-
неність, досягнення; самовираження: 
творчість, моральність) (на дошці 
проектується піраміда потреб Абра-
гама Маслоу).

Так, людина для комфортного 
життя потребує багато, і їжа – це те, 
з чим ми маємо справу декілька разів 
на день. А чи все ми знаємо про про-
дукти харчування та їх складові?

Вправа «Знайомі незнайомці»

(Є два столи, на яких у пластико-
вих стаканчиках насипані певні про-
дукти: сіль, цукор, спеції, кава, чай, 
крупи і т.д.).

Розпочнемо наш урок з азів ку-
лінарії. Потрібно впізнати продукти, 
представлені на столах.

- Чи відомі вам продукти, які є на 
ваших кухнях?

Вступ. Знайомство зі структурою курсу 
«Введення у кібербезпеку»

(конспект уроку)
- Хто вважає себе кулінарним  

експертом (або, принаймні, знає, які 
продукти найчастіше використовують 
на кухні)?

Учні, які виявили бажання, вихо-
дять до столів, їм зав’язують очі. По-
трібно на дотик, смак, нюх визначити 
назву продукту.

Деяких продуктів учні не зможуть 
визначити, тоді розв’язуємо очі, залу-
чаємо інших учнів. Все ж залишаться 
продукти, які учні не зможуть іденти-
фікувати.

• Чи всі продукти ви назвали? (ні)
• Чому деякі не змогли визначити? 

(не чули про такі продукти; чули, але 
не куштували; чули, але не знали, які 
вони на вигляд  і т.д.).

• Чи може звичайна людина бути 
знайома з усіма продуктами харчу-
вання? А експерт з харчових продук-
тів може знати усі продукти? (ні).

• Чи з’явились нові продукти у 
нашому раціоні впродовж кількох 
останніх років, десятиліть? А чому, 
навіщо вони, чи не краще дотримува-
тись традицій?

Зараз стираються кордони між 
державами, люди з різних континентів 
можуть без проблем спілкуватись, об-
мінюватись інформацією і товарами. 
Ми не уявляємо життя без Google, 
смартфонів, соціальних мереж, інтер-
нет-магазинів і всього, що пов’язане з 
інтернетом та комп’ютером. 

Поряд з потребою в їжі, однією з 
базових потреб людини є потреба в 
безпеці. Чи почуваєтесь ви безпеч-
но, працюючи чи розважаючись за  
комп’ютером, смартфоном? Які не-
безпеки підстерігають у віртуальному 
просторі?

Вправа «Поділись досвідом»

Учні розповідають про свій досвід 
боротьби з інформаційними загроза-
ми: проблеми, які у них виникали, та 
способи боротьби з ними. 

• Ви навели різні приклади, дехто 
вийшов переможцем, дехто зазнав 
втрат. Від чого залежить наша інфор-
маційна безпека? Чи можливо знати 
всі небезпеки, які нас підстерігають 
(в реальному чи віртуальному житті)? 
Чи потрібно вивчати загрози та спосо-
би боротьби з ними? 

Шкідливі програми стають дедалі 
небезпечнішими. І з ними все складні-
ше боротися. Сьогодні ми стикаємося 
з безліччю різноманітних загроз — від 
хробаків-вимагачів до руйнівних про-
грам, які повністю знищують дані. 
Одночасно зловмисники вдосконалю-

ють навички зі створення шкідливих 
програм, здатних уникати ізоляції в 
«пісочницях». 

ІІІ. Повідомлення теми та мети 
курсу та уроку

Розпочинаємо вивчення курсу 
«Введення до кібербезпеки». 

Основною метою курсу є вивчення 
кібербезпеки. Ви вивчите наступне:

• Основні правила безпечної по-
ведінки в мережі.

• Різні типи зловмисного ПЗ та 
атак, а також методи захисту органі-
зацій від них.

• Кар’єрні можливості в галузі кі-
бербезпеки.

Після завершення курсу ви будете 
більше обізнані стосовно важливості 
безпечної поведінки в Інтернеті, мож-
ливих наслідків кібератак та кар’єрних 
можливостей в кібербезпеці.

Сьогодні ми познайомимось зі 
структурою курсу.

ІV. Робота над темою уроку. 
Практична робота

Даний курс ми вивчатимемо за 
п ідтримки Академі ї  Cіsco.  Cisco 
Systems, Inc — американська транс-
національна корпорація, яка є най-
більшим у світі виробником мереже-
вого обладнання, призначеного для 
обслуговування мереж віддаленого 
доступу, сервісів безпеки, мереж збе-
рігання даних, маршрутизації і кому-
тації, а також для потреб комерційно-
го ринку IP-комунікацій і корпоратив-
ного ринку. Компанія виділяє значні 
кошти на навчання учнів, студентів, 
усіх, хто хоче більше дізнатись про 
загрози, засоби безпеки, навчитись 
програмувати та багато іншого.

Спочатку зареєструйтесь на курс. 

Практичне завдання

1. Пригадайте правила Тб при 
роботі за комп’ютером.

2. Запустіть браузер.
3. Відкрийте сторінку блог Оксани 

Гуменюк.
4. На Головній сторінці знайдіть 

повідомлення Реєстрація на курс 
Вступ до кібербезпеки, відкрийте 
його, перейдіть за посиланням. За-
реєструватися.

5. Введіть свою поштову адресу 
(gmail).

6. Очікуйте підтвердження про 
вашу реєстрацію.

7. Перевірте поштову скриньку.  
Ви маєте отримати лист, який підтвер-
джує початок роботи з Академією. 

8. Відкрийте лист, прочитайте. 
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Перейдіть по кнопці Почати або за 
вказаним гіперпосиланням.

9. У вікні реєстрації завершіть 
створення облікового запису: запо-
вніть усі поля та натисніть кнопку 
Створити обліковий запис. Відкриєть-
ся домашня сторінка курсу.

(Якщо з якихось причин лист не 
надійшов, то можна скористатись на-
ступним шляхом:

a. Запустіть браузер

b. Відкрийте сторінку Google.com.
ua

c. Зайдіть в свій акаунт
d. Зайдіть на сторінку https://www.

netacad.com/
e. Виберіть команду Log in (Авто-

ризуватись)  та скористайтетесь ко-
мандою Відновити електронну пошту 
для активації або Забули пароль).

Курс «Введення до кібербезпеки» 
ми вивчатимемо 17 годин. Він поді-

лений на 4 розділи, в кінці кожного 
розділу будуть контрольні роботи. По 
завершенню вивчення курсу склада-
тимете фінальний іспит. Для отри-
мання сертифіката про проходження 
курсу потрібно на фінальному іспиті 
набрати не менше 60% балів. 

Проектується на дошку вікно до-
машньої сторінки курсу (Мал.1.1).

На вкладці Розділи можна озна-
йомитись з теоретичним матеріалом, 
а також виконати вправи, призначені 

для того, щоб учні могли практикувати 
важливі терміни та концепції, викладені 
в розділі. Також тут є посилання на 

Контрольні роботи. Контрольні роботи 
можна також вибирати і у меню ліворуч 
(Мал.1.2).
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Існує кілька режимів навчання та 
варіантів, доступних для практики. Ре-

жими навчання можна обрати зі списку в 
правому нижньому куті вправи (Мал.1.3). 

За посиланням  Ресур-
си для студентів містяться 
посилання на спільноту у 
Facebook та сайт LinkedIn, 
що надає доступ до пропози-
цій щодо працевлаштування, 
а також інструкції щодо робо-
ти з даним курсом.

Для початку роботи з кур-
сом слід натиснути посилан-
ня Запуск курсу. Відкриється 
вікно (Мал.1.4):

Тут можна вибрати фоно-
ве зображення, налаштувати 
мову (можна вивчати, напри-
клад, англійською), створити 
закладки, скористатись до-
відкою та функцією пошуку 
(нижнє меню). Для навігації 
курсом можна використову-
вати ліве меню або Вказівник 
курсу.

Учні знайомляться зі 
структурою курсу у власних 
кабінетах.

V. Підсумок уроку. Рефлексія

- Чи важливо дбати про свою без-
пеку в кіберпросторі?

- Чи достатньо у вас знань, щоб за-
хистити свої дані?

- Чи задоволені ви своєю роботою 
на уроці?

VІ. Домашнє завдання

В Розділі 0 перейдіть за посилан-
ням додаткові ресурси та завдання 
та дослідіть тему:  Як пограбувати 
банк: Приклад соціальної інженерії, а 
також ознайомтесь з Центром захисту 
Microsoft від зловмисних програм та 

проаналізуйте, які загрози найчастіше 
зустрічались та які галузі найбільше 
постраждали  від зловмисних про-
грам протягом останнього місяця. 
Спробуйте опрацювати інформацію 
англійською, за потреби використайте 
перекладач.
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Поняття кібербезпеки. Онлайн та офлайн 
ідентифікація. Приватні та персональні дані

(конспект уроку)
Оксана ГУМЕНЮК, 
учитель інформатики 
Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

Мета: 
Формування предметних компетент-

ностей: формувати розуміння поняття кі-
бербезпеки; забезпечити засвоєння знань 
про онлайн та офлайн ідентифікацію, дані, 
важливість збереження конфіденційності 
персональних та корпоративних даних

Формування ключових компетент-
ностей: 

Спілкування рідною мовою: уміння 
формулювати власну думку, ставити 
питання та дискутувати, оперувати 
термінами та поняттями в галузі кібер-
безпеки;

Спілкування іноземними мовами: умін-
ня засвоювати матеріал іноземною мовою;

Уміння вчитися: розвивати нави-
чки конструювання власної освітньої 
траєкторії; навички визначати шляхи 
здобуття знань;

Ініціативність та підприємливість: 
формування уміння визначати основні 
фактори, що впливають на безпеку 
даних.

Обладнання: комп’ютери з доступом 
до мережі Інтернет, інтерактивна дошка.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
Привітання, створення сприятливої 

психологічної атмосфери.

ІІ. Актуалізація опорних знань 
• Скільки пристроїв, орієнтовно, 

стикнулись із загрозами безпеці про-
тягом останнього місяця?

• В яких країнах найбільше випадків?
• Які основні загрози?
• Які галузі найбільш постраждали?
• Чи важливо захищати себе окре-

мим користувачам, організаціям? 

ІІІ. Повідомлення теми та мети 
уроку

Сьогодні розглянемо поняття кібер-
безпеки. Дізнаємось, хто такі кібер-на-
падники і яка їхня мета. З’ясуємо від-
мінності між онлайн та офлайн іденти-
фікацією. Пригадаємо, що таке дані та 
розглянемо причини викрадення даних. 

ІV. Робота над темою уроку
Вправа  «Квітка асоціацій»
Учні об’єднуються в групи по 4 

учні. Кожна група отримує заготовку 
(мал.2.1) та повинна за 2-3 хвилини 
записати найбільшу кількість слів, 
словосполучень, асоціативних поняттю 
«кібербезпека».

На дошку проєктується визначення 
«Кібербезпека - це постійні зусилля, 
спрямовані на захист мережних систем 
та усіх видів даних від несанкціонова-
ного використання або пошкодження».  
Аналізуємо відповіді учнів. Додаємо, що 
поняття кібербезпеки можна розглядати 
на різних рівнях:

• на особистому рівні необхідно за-
хищати свій обліковий запис, дані та 
електронні пристрої;

• на корпоративному рівні відпові-
дальність кожного співробітника полягає 
в захисті репутації організації, її даних 
та клієнтів;

• на державному рівні - це питання 
національної безпеки, а також безпеки 
та добробуту громадян. 

Пояснення вчителя
Розглянемо перший рівень – особис-

тий. Чим більше часу ви проводите в Ін-
тернеті, тим сильніше на ваше життя може 
вплинути ваша ідентичність як в Інтернеті, 
так і в офлайні. Ваша офлайн-ідентичність 
- це ви самі, особа, з якою ваші друзі та 
сім’я взаємодіють щодня вдома, у школі 
чи на роботі. Оточуючі знають ваші персо-
нальні дані: ім’я, вік або місце проживання. 
Ваша ідентичність в Інтернеті – це ви у 
кіберпросторі. Ваша онлайн-ідентичність 
- це те, як ви представляєте себе іншим в 
Інтернеті. Ця онлайн-ідентичність має роз-
кривати лише мінімум інформації про вас.

будьте обачні, обираючи ім’я ко-
ристувача або псевдонім для себе в 
Інтернеті. Ім’я користувача не повинно 
містити жодної особистої інформації. 
Це має бути щось доречне і прийнятне. 
Ім’я користувача не повинно давати 
привід стороннім людям подумати, що 
ви є легкою ціллю для кіберзлочинців 
або хочете привернути небажану увагу.

Всі дані, які ви публікуєте в Інтер-
неті, ваші дії, дані на ваших пристроях 
можуть стати ціллю злочинців. 

Типи корпоративних даних
Традиційні дані
Корпоративні дані містять інформацію про 

персонал, інтелектуальну власність та фінан-
сові дані. Інформація про персонал включає 

заяви претендентів на посади, нарахування 
заробітної плати, листи з пропозиціями роботи, 
контракти співробітників та будь-яку інформацію, 
яка використовується для прийняття рішень про 
працевлаштування. Інтелектуальна власність, 
така як патенти, торгові марки та плани ви-
пуску нових продуктів, дозволяє підприємству 
отримувати економічні переваги над своїми 
конкурентами. Інтелектуальна власність може 
вважатися комерційною таємницею; втрата 
цієї інформації може бути катастрофічною для 
майбутнього компанії. Фінансові дані, такі як 
декларації про доходи, балансові звіти та звіти 
про рух грошових коштів, надають уявлення про 
фінансовий стан компанії.

Інтернет речей та великі дані
З появою Інтернету речей (Internet of Things, 

IoT) з’явилося значно більше даних, які по-
требують керування та захисту. IoT - це велика 
мережа фізичних об’єктів, таких як сенсори 
та пристрої, які виходять за межі традиційної 
комп’ютерної мережі. Всі ці зв’язки, а також 
зростання обсягів і послуг зберігання завдяки 
хмарним технологіям і віртуалізації призводять 
до експоненційного збільшення даних. Ці дані 
створили нову область технологій та бізнесу 
під назвою «Великі дані» (Big Data). Завдяки 
швидкості, обсягу та різноманітності даних, що 
генеруються IoT та щоденними бізнес-операці-
ями, конфіденційність, цілісність і доступність 
цих даних є життєво важливими для організації.

V. Закріплення вивченого мате-
ріалу

Організація дослідження. Учні опра-
цьовують матеріал про види особис-
тих даних, місця їх збереження (п.1.1 
«Персональні дані» Курсу «Введення 
у кібербезпеку»), визначають можливі 
шляхи втрати даних та наслідки цього, 
оформлюють результати своєї діяльності 
у вигляді Таблиці 2.1 у процесорі Word.

Вид 
даних

Місце 
збереження

Можливі шляхи 
та причини втрати 

даних

Наслідки 
втрати 
даних

Вправа «Я думаю так»
Учні об’єднуються в групи по 4, 

аналізують, зіставляють, обґрунтовують  
свої відповіді на попереднє завдання, ви-
робляють кінцевий варіант. Кожна група 
озвучує інформацію про 3-4 види даних.

Практичне завдання
Створити буклет на тему «Великі дані»

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія. Ви-
ставлення оцінок

• Що нового я дізнався (дізналась) 
на уроці?

• Яке завдання було складним для 
мене?

• Чи може втрата, оприлюднення осо-
бистих даних зруйнувати сім’ю, кар’єру? 

VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати п.1.1 «Персональні 

дані». Виконати тренувальну вправу до 
Р.1 на вивчені поняття.



27

до 2020/2021 навчального року

МАйбУТТЯ. ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ, 2020,  №№ 11-14 (636-639)

Вивчення хімії у 7 класі
Зміст програми структуровано на осно-

ві фундаментальних на¬укових ідей хімії, з 
урахуванням вікових особливостей учнів і 
часу, відведеного на вивчення предмета. У 
сьомому класі хімію вивчають за типовим 
навчальним планом у кількості – 1,5 год. 
Обрано таку послідовність ви¬кладання 
навчального матеріалу:

Вступ. Тема 1. Початкові хімічні понят-
тя. Тема 2. Ки¬сень. Тема 3. Вода.

У 7 класі на рівні складу речовини 
триває формування основ¬них хімічних 
понять (атом, молекула, хімічний елемент, 
прості й складні речовини), розпочате 
у природознавчих курсах 1—5 класів; 
формуються нові поняття (хімічна фор-
мула, валентність, хімічна реакція). Озна-
йомлення (в загальному) зі структурою 
періодичної системи хімічних елементів і 
складом атома передбачено програмою 
задля того, щоб учні мали змогу встано-
вити взаємозв’язок між роз¬ташуванням 
елементів у періодичній системі та їхньою 
валентніс¬тю, використовувати інформа-
цію, яку містить періодична система, про 
відносні атомні маси хімічних елементів.

Деякі властивості простих і складних 
речовин розглядаються на прикладах кис-
ню і води в наступних двох темах. Хімічні 
процеси до¬бування кисню є підставою 
для ознайомлення із законом збереження 
маси речовин під час хімічних реакцій та 
хімічними рівняннями.

На основі хімічних властивостей кисню 
вводиться поняття про реак¬цію сполучен-
ня та оксиди металічних і неметалічних 
елементів.

Вивчення хімічних властивостей води 
дає змогу розглянути взаємодію оксидів 
з водою та ознайомитися з характером 
гідратів оксидів. Це забезпечує мінімальну 
фактологічну базу про сполуки хімічних 
елементів та їхні властивості для подаль-
шого вивчення пе¬ріодичного закону і 
хімічного зв’язку у 8 класі.

На цьому етапі навчання хімії триває 
формування поняття про розчин та його 
компоненти, масову частку розчиненої ре-
човини (пропедевтичні знання надавались 
на уроках природознавства). Учні навча-
ються виготовляти розчини, розв’язувати 
задачі на об¬числення кількісного складу 
розчину, визначення масової частки роз-
чиненої речовини.

Формуванню компетентностей учнів 
сприяє виконання ними навчальних до-
слідницьких проектів, орієнтовні теми 
яких (на вибір) наведено в окремій рубриці 
програми. Учитель та учні можуть пропону-
вати і власні теми. Проекти розробляються 
учнями індивідуально або в групах, учи-
тель може надавати консультацію щодо 
планування, визначення мети, завдань і 
методики дослідження, пошуку інформації, 
координувати хід виконання проекту. 

Проектна робота може бути теоретич-
ною або експериментальною. Тривалість 
проекту різна: від уроку (міні-проект), 
кількох днів (короткотерміновий проект) до 
року (довготерміновий). Результати дослі-
джень можуть бути представлені  учнями 
у формі мультимедійної презентації, допо-
віді (у разі необхідності – з демонстрацією 
хімічних дослідів), моделі, колекції, букле-

та, газети, статистичного звіту, тематичного 
масового заходу, наукового реферату (із 
зазначенням актуальності теми, новизни 
і практичного значення результатів до-
слідження, висновків) тощо. Презентація 
й обговорення (захист) проектів відбува-
ється на спеціально відведеному уроці або 
під час уроку з певної теми. Робота кожно-
го виконавця оцінюється індивідуально. 

Важливим джерелом знань, засобом 
формування експериментальних умінь і 
дослідницьких навичок, створення про-
блемних ситуацій, розвитку мислення, 
спостережливості та допитливості у 7 класі 
є хімічний експеримент і розв’язування 
задач. Тому в програмі до кожної теми 
вказано види хімічного експерименту й 
типи розрахункових задач, а також перед-
бачено досліди, які можна виконувати в 
домашніх умовах під наглядом батьків. 

Виходячи з можливостей кабінету хімії 
та беручи до уваги токсичність речовин і 
правила техніки безпеки, учитель на свій 
розсуд може доповнити хімічний експе-
римент, як демонстраційний, так і лабо-
раторний. Відповідно до Положення про 
порядок проведення навчання з питань 
охорони праці в кабінеті хімії, завідувачі 
кабінету (лабораторії) або вчителі (ви-
кладачі) обов’язково проводять з учнями 
інструктажі з питань безпеки життєдіяль-
ності.

Галина ДУБКОВЕЦЬКА,
методист хімії 

Хмельницького ОІППО.

Орієнтовне календарно-тематичне 
планування з хімії

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)
№ Зміст (тема) уроку Примітка

Вступ (3 год)
1 Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. 

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас»
2 Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.  Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, марко-

ванням небезпечних речовин
3 Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. 

Практична робота №1: «Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпро-
стіших лабораторних операцій»
Тема 1. Початкові хімічні поняття (23 год)

4 Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин
5 Молекули. Атоми
6 Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою 

хімічних елементів Д.І. Менделєєва
7 Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей
8 Практична робота №2: «Розділення сумішей»
9 Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів
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10 Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини
11 Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи
12 Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів
13 Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук
14 Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів 

за формулами бінарних сполук
15 Контрольна робота №1
16 Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою
17 Масова частка елемента в складній речовині
18 Розв’язання розрахункових задач
19 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують
20 Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння
21 Розв’язування вправ 
22 Контрольна робота №2
23 Аналіз контрольної роботи та коригування знань учнів
24 Хімічні властивості речовин. Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №3 «Хімічні явища 

в побуті»
25 Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів»
26 Представлення результатів навчальних проектів №4 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», 

№5 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості»
Тема 2. Кисень (11год)

27 Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні 
властивості кисню

28 Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. До-
ведення наявності кисню

29 Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення 
його наявності»

30 Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення
31 Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння
32 Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду)
33 Взаємодія кисню з простими та складними речовинами
34 Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №6 

«Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її»
35 Представлення результату Навчального проекту №7  «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять»
36 Контрольна робота №3
37 Аналіз контрольної роботи та коригування знань учнів

Тема 3. Вода (12 год)
38 Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник
39 Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина
40 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини 
41 Виготовлення розчину
42 Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин»
43 Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори
44 Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори
45 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.  Представлення результатів  Еколого-економічного 

проекту №8: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет»
46 Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Представлення результатів навчальних проектів №9: « Дослідження 

якості води з різних джерел»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води»
47 Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Представлення результатів навчальних проектів №11: «Способи 

очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості»
48 Контрольна робота №4
49 Аналіз контрольної роботи та коригування знань учнів
50 Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами
51 Повторення. Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової 

частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині»

Галина ДУБКОВЕЦЬКА,
методист хімії  Хмельницького ОІППО.
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Хімія – природнича наука. Речовини 
та їх перетворення у навколишньому світі

(конспект уроку)
Мета: 
• сформувати уявлення про предмет, 

закріпити здобуті знання з циклу природ-
ничих наук; показати  зв`язок хімії з іншими 
науками, сформувати поняття «тіло», 
«речовина» та навчити їх розрізняти, 
розглянути, що кожна речовина має свої 
властивості;

• розвивати логічне мислення та усне 
мовлення.

Обладнання та реактиви: портрет 
Д.І. Менделєєва, періодична система 
Д.І.Менделєєва, хімічні реактиви, штатив 
з пробірками.

Базові поняття і терміни: хімія, речо-
вини, молекули, атоми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
Вступний інструктаж.

ІІ. Мотивація навчальної діяль-
ності

Наш перший урок з нового предмета 
«хімія» хочеться перетворити у цікаву та 
змістовну подорож. Ви повинні зрозуміти, 
що ця наука посідає певне місце серед 
таких природничих наук як фізика, біологія, 
географія і, воєдино з ними, формує наші 
знання про сучасну наукову картину світу. 
Опираючись на знання про атоми і моле-
кули, хімія розкриває структуру та власти-
вості великої різноманітності речовин, що 
оточують нас. Ці речовини утворюють не-
живу і живу природу, є складовими клітин 
усіх живих організмів. Отже, нам належить 
розглянути такі питання:

- Що вивчає хімія як наука?
- Речовини та їх перетворення у на-

вколишньому світі.
- Які окремі галузі хімічної науки розви-

ваються в наш час?
- Значення хімічної промисловості в 

житті суспільства.               

ІІІ. Актуалізація опорних знань
У 5 класі з курсу природознавства ви 

ознайомилися з природничими науками, 
одна з них – хімія. Що вона вивчає, на 
вашу думку?

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Що вивчає хімія як наука.
Хімія, як і інші природничі науки, за-

родилась на основі практичної діяльності 
людей. Вважають, що наука про речовини 
та їх перетворення виникла в Єгипті – най-
передовішій країні Стародавнього світу. 
Тут ще задовго до нашої ери процвітало 
багато ремесел, в яких застосовувались 
хімічні процеси, відкривалися відомості 
про кислоти, солі, метали, лікувальні влас-

тивості деяких речовин. Надії та прагнення 
перетворювати одні елементи на інші, 
надихали алхіміків проробляти велику кіль-
кість дослідів. Потреби в розвитку хімічних 
виробництв зростали. Нині досягнення 
хімії настільки великі, що практично немає 
такої сполуки, яку б не могли синтезувати 
хіміки, знаючи її структурну формулу.

2. Речовини та їх перетворення у на-
вколишньому світі.

Значення хімії в житті суспільства.
Учені-хіміки упродовж віків вивчали і 

продовжують вивчати речовини та їх хіміч-
ні перетворення. Добуті й накопичені зна-
ння дають змогу широко використовувати 
хімію у практичній діяльності.

Енергетик добуває електричну й ме-
ханічну енергію переважно за допомогою 
перетворення хімічної енергії природного 
палива.

будівельник змішує порошок цементу 
з водою та піском і добуває розчин, яким 
скріплює цеглу або блоки під час будівни-
цтва різноманітних споруд.

Особливо важливу роль відіграє хімія 
у розвитку таких галузей промисловості, 
як мікроелектроніка, радіотехніка, космічна 
техніка, автоматика та обчислювальна 
техніка. 

Хімія глибоко проникла в сільське 
господарство: рослинництву вона дає 
мінеральні добрива, засоби захисту рос-
лин від шкідників і хвороб, тваринництву 
— кормові добавки, лікарські препарати, 

засоби санітарії тощо.
З давніх-давен учені-хіміки вивчали 

перетворення речовин, що відбуваються 
в організмі людини. Завдяки цьому ми 
знаємо, які препарати слід застосовувати 
для лікування тієї чи іншої хвороби, для 
знеболювання, дезінфекції тощо. За допо-
могою хімії виготовляють замінники крові, 
штучні суглоби, серцеві клапани, зубні 
протези тощо.

Отже, продукти хімії і хімічні процеси 
використовуються всюди: у промисловості 
й сільському господарстві, на транспорті й 
у медицині, у будівництві й побуті…

Проте слід пам’ятати, що хімія може 
приносити не тільки користь, а й завдавати 
шкоди, якщо речовинами і матеріалами 
користуватися неправильно, не знати 
їхніх властивостей і впливу на людину, на-
вколишню природу, якщо погано уявляти 
собі особливості їх хімічних перетворень.

Саме тому кожна людина має оволо-
дівати хімічними знаннями й уміти корис-
туватися ними практично. Академік М.М. 
Семенов, лауреат Нобелівської премії, 
говорив: «Всі ми поєднуємо з хімічною на-
укою подальший прогрес у пізнанні світу, 
що нас оточує... І не може бути в наші дні 
спеціаліста, який міг би обійтися без зна-
ння хімії».

V. Узагальнення і системетизація 
знань

Заповнення таблиці «Хімія в житті 
суспільства».

Хімія побуту Фармація Металургія
Виробництво:
1.Харчових продуктів
2.Будівельних матеріалів, скла, 
кераміки.
3.Лаків, фарб, клеїв.
4.Мил.

Виробництво:
1.Мазей,антибіотиків,
антисептиків, сульфа-
мідних препаратів.
2.Вітамінів.

Виробництво:
1.Чавуну, сталі, чорних і кольоро-
вих металів.
2.Жаростійких матеріалів.

Сільське господарство
   Хімія в житті суспільства

      Косметика і  парфумерія
1. Мінеральних добрив
2. Засобів захисту рослин.
3.Засобів знищення шкідників.
4.Кормових добавок для 
тварин.

1.Запашних речовин.
2.Барвників для волосся.
3.Кремів для шкіри, обличчя і рук.
4.Лікувальних засобів догляду за 
волоссям і шкірою.
5. Помад, гримів.
6. Аєрозолей.

    Хімія і охорона держави Охорона довкілля Хімія і охорона життя
1. Вибухових речовин.
2. Хімічної зброї.
3. Бактеріологічної зброї.

1. Речовин для знезара-
ження отрутохімікатів.
2. Речовин для дезактива-
ції радіоактивних ізотопів.

1. Знеболюючих, дизенфікуючих, 
анестезуючих засобів.
2. Сироваток, замінників крові і 
плазми.
3. Протезів, штучних кісток, су-
глобів.

VІ. Підсумок уроку

Перевіряється правильність запо-
внення таблиці, виставляються оцінки 
найбільш активним учням.

VІІ. Домашнє завдання 
Опрацювати відповідний параграф 

підручника.
Підготувати розповідь або презента-

цію про значення хімії.
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Короткі відомості з історії хімії. 
Правила поведінки учнів у хімічному 

кабінеті. Ознайомлення з обладнанням 
кабінету та лабораторним посудом

(конспект уроку)
Мета: 
• вивчити основні етапи становлення 

хімії як науки; ознайомити з правилами 
поведінки, технікою безпеки в кабінеті та 
лабораторним посудом;

• розвивати вміння користуватися 
ним;

• виховувати бережливе ставлення 
до обладнання кабінету хімії.

Обладнання та реактиви: портрети 
Д.І.Менделєєва, Р. бойля, Г. Шталя, М.В. 
Ломоносова, А. Лавуазьє, Дж. Дальтона, 
періодична система хімічних елементів 
Д.І.Менделєєва, хімічний посуд, реак-
тиви.

Базові поняття і терміни: лабо-
раторний посуд, періодична система, 
флогістон.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
Залік з бЖД.
ІІ. Мотивація навчальної діяль-

ності
Сьогодні ми розглянемо деякі з най-

головніших відомостей з історії хімії. Де-
тальніше вивчимо правила поведінки у 
хімічному кабінеті, обладнання кабінету 
і лабораторний посуд.

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Запитання до учнів:
1. Що вивчає хімія як наука?
2. Які окремі галузі хімічної науки 

розвиваються в наш час?
3. Яке значення хімічної промисло-

вості в житті суспільства?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з елементами за-

повнення таблиці.
1.  Етапи становлення хімії як науки

І. Алхімічний період (ІV-ХVІ ст.)
Мета: пошуки «філософського каменю» 
для     перетворення будь-якого металу 

в золото, винайдення еліксиру молодості

ІІ. Існування теорії флогістону (ХVІІ ст.)
«… Всі речовини містять у своєму складі 

флогістон, який під час реакції горіння 
звітрується»

Негативне Позитивне Негативне Позитивне
1. Хімічні знання

розвивалися повільно.
2. Слабо розвивалося  

виробництво

1.  Відкрито безліч 
нових речовин.

2. Нагромаджено 
великий практичний 

досвіт у роботі

Ця теорія помилкова, 
гальмувала розвиток 

хімічної науки

Дала загальне 
пояснення багатьом 
хімічним процесам, 

перетворенням

ІІІ. 1756 р. Російський вчений М. Ломоносов довів: під час горінн (ХVІІІ ст.) речовини 
сполучаються із складовими частинами повітря.
1774 р.  Дослідами А. Лавуазьє доведено, що цією складовою є
 кисень. Звідси, речовина під час горіння і окиснення вступають у реакції сполучення.
Позитивне:1. Дано наукове пояснення процесів горіння й окиснення.
                   2. Підтвердило помилковість теорії флогістону.
ІV.  Створення атомно-молекулярного вчення (ХІХ ст.)  (М. Ломоносов, Дж. Дальтон)
Позитивне: розвиток хімічної науки поставлено на наукову основу.

2. Правила поведінки учнів у 
хімічному кабінеті. Ознайомлення 
з обладнанням кабінету та  лабора-
торним посудом:

а) учні ознайомлюються з пра-
вилами техніки безпеки. Ці правила 
є  на стенді  у кожного  в підручнику 
(триває обговорення);

б) на демонстраційному столі 
знаходяться прилади і  лаборатор-
ний посуд. Діти разом з учителем  
розглядають посуд і прилади , вчать-
ся ними користуватися.

V. Узагальнення і системети-
зація знань

1. Запитання до учнів:
а) що для вас було цікавим на 

уроці?
б) які   правила ви найбільш 

запам’ятали?
в) який посуд вам найбільше 

сподобався?
2. Конкурс. Розділимося на дві 

команди, назвемо їх. Я по черзі то 
одній та іншій команді буду показу-
вати прилади і посуд. Котра команда 
дасть більше правильних відпо-
відей, та і виграла (йдуть змагання 
команд).

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання 

Опрацювати відповідний пара-
граф підручника. Підготувати пові-
домлення про видатних хіміків.
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Правила поведінки під час роботи 
в хімічному кабінеті. Прийоми поводження 

з лабораторним посудом, штативом, 
нагрівними приладами. Будова  полум’я

(практична робота)
Мета:
• закріпити знання правил техніки 

безпеки під час роботи в кабінеті;
• сформувати навички поводження з 

лабораторним обладнанням, посудом, 
ознайомити з будовою полум`я;

• виховувати почуття колективізму.
Обладнання та реактиви: лабо-

раторний посуд, лабораторний штатив, 
спиртівка, сірники, вода, зошит для ла-
бораторних дослідів і практичних робіт.

Базові поняття і терміни: штатив, 
спиртівка, дослід.

Тип уроку: застосування знань, 
умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань
Перед виконанням практичної робо-

ти повторимо правила техніки безпеки. 
Звертатися до цих правил потрібно 
кожного разу, коли самостійно виконуєш 
хімічний експеримент.

ІІІ. Проведення практичної ро-
боти

1. Організація учнів до практичної 
роботи.

2. Інструктаж з правил техніки без-
пеки в хімічному кабінеті.

3. Інструктаж про проведення прак-
тичної роботи:

а) ознайомлення з лабораторним 
посудом та будовою лабораторного 
штатива (позначити деталі на малюнку);

б) поводження з лабораторним 
штативом; 

в) ознайомлення з будовою та 
правилами запалювання газового паль-
ника, спиртівки (розглянути малюнок, 
позначити деталі);

г) робота з газовим пальником, 
спиртівкою.

4. Виконання практичної роботи.
5. Складання висновку до практич-

ної роботи.

ІV. Узагальнення і систематиза-
ція знань

Запитання до класу:
1. Після виконання дослідів ваш од-

нокласник вилив рештки реактивів у ра-
ковину умивальника, а не в спеціальну 
посудину. Як ви реагуватимете: а) так як 
він; б) поясните йому чому так не треба 
робити; в) повідомите про це вчителя.

2. Розкажіть і покажіть як правильно 
запалити газовий пальник, спиртівку, 
свічку і погасити їх.

3. Як ви оціните можливі наслідки 
виносу без дозволу з кабінету хімії різ-
них реактивів?

V. Підсумок уроку
Учитель оцінює роботу учнів. Вказує 

на типові помилки, що допускалися при 
виконанні роботи. 

VІ. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний параграф 

підручника.
Повторити правила Тб при користу-

ванні нагрівними приладами, поводжен-
ня з незнайомими речовинами.
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