
Програма курсу

Гра на бандурі (9 років навчання)

для класів з поглибленим вивченням предметів 

музичного циклу 

з українською мовою навчання



У монографії досліджено стан проблеми 
(навчання географії учнів старших класів на 

профільному рівні в умовах НУШ) у 
філософській, історико-педагогічній, 

психолого-педагогічний науці та сучасній 
освітній практиці. Розраховано на вчителів, 

які навчають учнів географії на профільному 
рівні, директорів ЗЗСО та їхніх заступників, 

викладачів закладів вищої освіти, які 
здійснюють підготовку майбутніх учителів 

географії

НУШ: навчання географії на профільному рівні

Удовиченко І.В., 
проректор з науково-

педагогічної та 
методичної роботи 

СОІППО, доктор 
педагогічних наук, 

доцент

Удовиченко І.В. Концептуальні засади змісту 
навчання географії учнів старшої школи на 

профільному рівні: монографія ⁄ І.В. Удовиченко. –

Київ: Педагогічна думка, 2018. – 360 с.



Книга містить 425 завдань 
компетентнісного спрямування для навчання 

географії. Завдання об'єднано  у  5 блоків, 
2 модулі. Завдання, запитання 

компетентнісного спрямування мають 
універсальний   характер, розраховані на 

учнів  пропедевтичного (6-9 класи) і 
профільного  (10-11 (12 НУШ) класи) рівнів 

навчання. Призначена для вчителів 
географії, природознавства, профільних 

класів, керівників гуртів і студентів 
педагогічних ЗВО

НУШ: компетентнісні завдання з географії

Удовиченко І.В. Компетентнісні 

завдання.  Географія  ⁄  І.В. Удовиченко. –

Київ: Видавничий дім «Перше вересня», 

2018. – 184 с.

Удовиченко І.В., 
проректор з науково-

педагогічної та 
методичної роботи 

СОІППО, доктор 
педагогічних наук, 

доцент



Сердюк О.П., завідувач 
навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

НУШ: формування предметної 
мистецької компетентностей

Метою реалізації змісту програми є особистісний 
розвиток учня, збагачення його естетичного 

досвіду під час сприймання та виконання 
музичних творів; формування ключових та 

мистецької компетентностей, виконавських 
навичок та прийомів гри на бандурі, свідомого 

сприйняття відтворюваної музики,  активізація 
творчих здібностей учнів

Програма курсу

Гра на бандурі (9 років навчання)

для класів з поглибленим вивченням предметів 

музичного циклу 

з українською мовою навчання

лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 17.07.2020 № 22.1/12-Г-598

Програма курсу «Гра на бандурі (9 років 
навчання)» для класів з поглибленим вивченням 
предметів музичного циклу / К.В. Денісова, 
О.П. Сердюк. – Суми: НВВ СОІППО, 2020. – 25 с.



Сердюк О.П., завідувач 
навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Сайт Сумського ОІППО – розділ «Сторінка 
методиста» – Учителю освітньої галузі 
«Мистецтво» – Тека на допомогу вчителям 
мистецтва – Нова українська школа – НУШ: 
Класична музика в мультфільмах

НУШ: інтеграція змісту навчання

На допомогу вчителям 
мистецтва створено теку 

відеоматеріалів: інтегроване 
сприймання  класичної музики 

дітьми молодшого шкільного віку  

https://drive.google.com/drive/folders/1CEqj8l4z_0ytxCaF4qr-MhZpdgIHiNVM


НУШ: науково-природнича грамотність 
учнів

Карпуша В.М., 
методист  з фізики та 
астрономії навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Карпуша В.М. Міжнародні моніторингові 
дослідження якості освіти PISA: змістова складова 
з фізики та астрономії: методичні рекомендації / 
укладач В.М. Карпуша. – Суми: НВВ СОІППО, 
2017. – 44 с.

Методичні рекомендації спрямовані на 
розкриття специфіки вивчення науково-

природничої грамотності 15-річних підлітків у 
рамках міжнародної програми з оцінювання 

якості освіти PISA; надано методичні 
рекомендації з проєкцією на особливості 

навчання фізики, астрономії в умовах НУШ 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1560-metodichni-materiali-fizika


Карпуша В.М.  Уроки фізики з 
підприємницьким тлом: збірник методичних 
матеріалів / упорядник В.М. Карпуша. –
Суми: НВВ СОІППО, 2016. – 76 с.

НУШ: формування ключової компетентності 
«ініціативність та підприємливість»

Карпуша В.М., 
методист  з фізики та 
астрономії навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Збірник методичних матеріалів містить: 
рекомендації щодо моделювання уроків фізики 

у закладах загальної середньої освіти з 
проєкцією на формування ключової 

компетентності «ініціативність та  
підприємливість» учнів, розробки уроків із 

окремих тем програм курсу фізики основної 
школи

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1560-metodichni-materiali-fizika


Карпуша В.М., 
методист  з фізики та 
астрономії навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

НУШ: формування життєвих 
компетентностей учнів

Карпуша В.М. Ситуативні задачі з фізики як засіб 
формування ключових компетентностей учнів 
закладів загальної середньої освіти: збірник 
методичних матеріалів / З.Г. Гопко та ін.; за 
редакцією Карпуші В.М. Суми: НВВ СОІППО, 
2020, 88 с.

У збірнику розміщено матеріали, які 
ознайомлюють з особливостями складання та 
розв’язування ситуативних задач з фізики, їх 
використанням на уроках фізики, – з метою 

формування життєвих компетентностей учнів 
закладів загальної середньої освіти 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1560-metodichni-materiali-fizika


НУШ: інтерактивні технології на уроках 

трудового навчання

Коренева І.В., 
методист  з трудового 
навчання та креслення 

навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО

Коренева І.В. Використання інтерактивних 
технологій на уроках трудового навчання/ 
І.В. Коренева // Трудове навчання в школі. – Харків : 
Вид. група «Основа». 2020. – № 17-18 (245-246). –
С. 2-49

У спецвипуску  запропоновано 
проєкти  членів обласної творчої групи з 

трудового навчання (за чинною 
навчальною програмою) із використанням 

інтерактивних технологій,  з метою 
презентації та  популяризації досвіду  
роботи учителів трудового навчання 

Сумщини

mailto:trud@osnova.com.ua


НУШ: формування предметної 
компетентності з хімії

Метейко А.В.,  
методист  з хімії 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Коростіль Л.А., Пономарьова Л.М., Метейко А.В. 
Хімічний експеримент як засіб формування 
предметних компетентностей учнів : практикум для 
учнів старших класів. – Суми : ФОП Цьома С.П., 
2018. – 70 с.

Практикум «Хімічний експеримент як засіб 
формування предметних компетентностей учнів» 

містить тексти практичних робіт, які можуть стати 
експериментальною складовою практичних занять, – у 
рамках уроку та дослідницьких учнівських проєктів, –

у позанавчальній діяльності. Кожна робота містить 
завдання, перелік обладнання та реактивів; подано хід 

виконання; містить компетентнісно орієнтовані 
завдання



НУШ: перевірка рівня сформованості 
предметної компетентності з хімії

Метейко А.В.,  
методист  з хімії 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Збірник тестів для поточного контролю з хімії: для 7 класу 
закладів загальної середньої освіти : дидактичні матеріали / 
[упор. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль]. – Суми: НВВ СОІППО, 
2017. – 84 с.

Збірник тестів для поточного контролю з хімії: для 
8 класу закладів загальної середньої освіти : дидактичні 

матеріали / [упор. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль]. – Суми: 
ФОП Цьома С.П., 2018. – 94 с.

лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 09.08.2017 р., № 21.1/12-Г-500

лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 21.09.2018 р., № 22.1/12-Г-861

У збірниках запропоновано тестові перевірочні роботи 
для поточного контролю знань учнів за чинною програмою з 

хімії. Кожна робота містить два варіанти тестів, які вчителі 
мають змогу варіативно використовувати під час здійснення з 

хімії перевірки рівня сформованості предметної 
компетентності в учнів. Завдання тестів диференційовані. Їх 
виконання розраховано на 10-15 хвилин уроку, у залежності 

від рівня підготовки учнів і складності теми



НУШ: авторська програма курсу за вибором

Метейко А.В.,  
методист  з хімії 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Автори програми:
Скляр А.М., доцент кафедри хімії та методики навчання 
хімії природничо-географічного факультету СумДПУ 
імені А.С. Макаренка;
Сударева Г.Ф., старший викладач кафедри педагогіки та 
інноваційних технологій СОІППО;
Метейко А.В., методист з хімії навчально-методичного 
відділу координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку  СОІППО.

Мета курсу полягає в тому, щоби 
систематизувати  й розширити знання учнів 

про високомолекулярні сполуки, їх 
поширення та значення в природі й техніці, на 
що й спрямовано зміст програми профільного 

спрямування

лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 15.04.2016 р., № 21/12-Г-149



НУШ: забезпечення наступності 
дошкільної та початкової освіти 

Міщенко Л.Б., 
методист  з дошкільної 

освіти навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО

Міщенко Л.Б. Забезпечення наступності закладу 
дошкільної освіти та початкової школи в умовах 
реформування освіти : методичні рекомендації / 
укл. Л.Б. Міщенко. – Суми: Ніко, 2019. – 68 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено 
питання забезпечення наступності змісту навчання у 

закладі дошкільної освіти та початковій школі в 
умовах реформування. Звертається увага на 

оновлену нормативно-правову базу, яка забезпечує 
наступність дошкільної та початкової освіти в умовах 

реформування нової української школи; 
у рекомендаціях подано вказівки щодо особливостей 

здійснення процесу наступності, висвітлено 
наступність в умовах НУШ



НУШ: формування географічної 
компетентності

Попов В.Д., методист  з 
географії та економіки 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Попов В.Д. Ефективні методи і прийоми формування 
картографічної компетентності учнів у процесі 
вивчення географії: навчально-методичний 
посібник/ укладач В.Д. Попов; за редакцією
І.В.  Удовиченко. – Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2020.  –
48 с. 

У навчально-методичному посібнику 
запропоновано рекомендації щодо удосконалення 

методів і прийомів роботи с географічною картою та 
практичні завдання й задачі, використання яких 

сприятиме формуванню в учнів картографічної 
компетентності



НУШ: компетентнісний підхід у 
навчанні математики

Свєтлова Т.В.,  методист  
з математики 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Свєтлова Т.В. Сучасний урок математики 
компетентнісного спрямування. Інформаційно-
методичний збірник / упорядник Т.В. Свєтлова.  –
Харків : Вид. група «Основа», 2018. – 126 с. (Б-ка 
журн. «Математика в школах України»; Вип. 5 
(185)).  

У пропонованому інформаційно-методичному 
збірнику розглянуто дидактичні та методичні аспекти 

реалізації компетентнісного підходу в навчанні 
математики в основній школі; надано рекомендації 

щодо проєктування сучасного уроку математики 
компетентнісного спрямування

http://journal.osnova.com.ua/archive/72/185/


НУШ: формування математичної 
компетентності

Свєтлова Т.В.,  методист  
з математики 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Формування математичної грамотності учнів / 
Т.В. Свєтлова, Л. Шерстюк // Математика в школах України. –
2019. – №19-21 (607-609). – С. 30-32

Свєтлова Т.В. Сучасний урок математики 
компетентнісного спрямування / Свєтлова Т.В. // 
Математика в школах України. – 2018. – № 22-24 
(574-576) – С. 7-30 

Свєтлова Т.В. Методичні рекомендації щодо 
реалізації наскрізних ліній ключових 
компетентностей у процесі навчання математики / 
Свєтлова Т.В. // Математика в школах України. –
2018. – №27  (579) – С. 2-12.

Надано методичні рекомендації щодо 
проєктування сучасного уроку математики 
компетентнісного спрямування, реалізації 

наскрізних змістових ліній у процесі навчання 
математики з метою формування в учнів 

суспільно значимих цінностей, розвитку в учнів 
здатності застосовувати набуті знання й уміння у 

реальних життєвих ситуаціях 

https://cutt.ly/WgOoDXq
https://cutt.ly/ogIUHbq
https://cutt.ly/9gIUIDw


НУШ: компетентнісний підхід у вивченні 
змісту предмета «Захист України»

Сукачова Н.М.,  
методист  з національно-
патріотичної роботи та 

«Захисту України» 
навчально-методичного 

відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Сукачова  Н.М. Захист Вітчизни та основи 
медичних знань: інтерактивні прийоми навчання / 
Н.М. Сукачова. – Київ: Шкільний світ, 2019. –
110 с. (Бібліотека «Шкільного світу»)

Дидактично-методичні матеріали містять 
інтерактивні вправи та методичні рекомендації, які 

можна використати під час реалізації 
компетентнісного підходу на уроках «Захист 

Вітчизни», «Захист Вітчизни. Основи медичних 
знань». Розраховано на вчителів, які розпочинають 

роботу, відповідно до нової навчальної програми 
«Захист Вітчизни» для закладів загальної середньої 

освіти (рівень стандарту)



Сукачова Н.М., методист 
з національно-

патріотичної роботи та 
«Захисту України» 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Інтерактивні прийоми навчання  на уроках  
«Захист Вітчизни»: збірник дидактично-
методичних матеріалів за результатами 
роботи обласної творчої групи. – Суми: 
НВВ КЗ СОІППО, 2018. – 92 с. 

НУШ: інтерактивні прийоми навчання 
«Захист України»

Дидактично-методичні матеріали містять 
інтерактивні вправи та опис прийомів організації 

групової діяльності учнів, що сприятимуть 
соціалізації особистості учнів, розвитку здатності 

до саморозвитку й самонавчання, формуванню 
життєзабезпечувальних навичок в умовах 

глобальних змін і викликів.
Призначена для вчителів  «Захисту 

Вітчизни» з метою упровадження 
компетентнісного підходу до проведення 

сучасного уроку



Сукачова Н.М.,  
методист з національно-
патріотичної роботи та 

«Захисту України» 
навчально-методичного 

відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО

Інтерактивні прийоми навчання  на уроках  
«Захист Вітчизни. Основи медичних знань»: 
збірник дидактично-методичних матеріалів за 
результатами роботи обласної творчої групи. –
Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. – 100 с.

НУШ: інтерактивні прийоми навчання 
«Захист України. Основи медичних знань»

Дидактико-методичні матеріали містять 
інтерактивні вправи і прийоми, що активізують 

взаємодію учнів один із одним та з учителем; 
матеріали з досвіду роботи щодо створення на 

уроках ситуацій залучення учнів до різних 
видів активної навчальної діяльності, які 

можна використати під час реалізації 
компетентнісного підходу на уроках «Захисту 

Вітчизни. Основи медичних знань». 
Розраховано на вчителів, які навчають 

«Захисту Вітчизни. Основам медичних знань» 


