
Інструктивно-методичні рекомендації щодо 
вивчення загальноосвітніх дисциплін природничого напрямку 

(хімії, біології, екології, географії) 
у ПТНЗ області в 2015-2016 навчальному році 

 
При вивченні загальноосвітніх дисциплін (українська мова, українська 

література, іноземна мова, світова література, історія України, всесвітня історія, 
правознавство, математика, фізика, астрономія, біологія, інформатика, географія, 
хімія, фізична культура) у професійно-технічних навчальних закладах області в 
2015-2016 навчальному році рекомендуємо користуватися  листом Міністерства 
освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 „Про вивчення базових 
дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”  

Кількість годин, виділених на вивчення предметів загальноосвітнього циклу 
у ПТНЗ, визначається Типовою базисною структурою навчальних планів для 
підготовки кваліфікованих робітників (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 13.10.2010 р. № 947, таблиця 5) і робочими навчальними планами з робітничих 
професій. У 2015-2016 кількість годин з хімії, біології, екології та географії  не 
змінилась і становить: 

хімія – 70 годин; 
біологія – 105 годин, 
екологія – 17 годин, 
географія – 53 години. 
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до 

використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-
сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 
Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах 
(перелік основних підручників із вказаних предметів, рекомендованих МОН України 
див. у додатку) 

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її 
виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо 
організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх 
років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН 
(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в 
Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років. 

 
Навчальні програми та методична преса 

У 2015/2016 навчальному році біологія, екологія, хімія, географія в 
професійно-технічних навчальних закладах вивчатиметься за такими навчальними 
програмами: 

Біологія 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, 
профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с. 

Екологія 11 клас –Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. 



Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 
педагогічної методичної преси: у журналах „Біологія і хімія в рідній школі” 
(видавництво „Педагогічна преса”), „Біологія. Шкільний світ”, „Біологія” 
(видавнича група „Основа”) тощо. 
 
 Хімія 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 
педагогічної методичної преси: у журналах „Біологія і хімія в рідній школі” 
(видавництво „Педагогічна преса”), „Хімія. Шкільний світ”, „Хімія” (видавнича 
група „Основа”) тощо. 

 
Географія 

Вивчення географії в професійно-технічних навчальних закладах на рівні 
стандарту забезпечується в процесі вивчення курсу „Соціально - економічна 
географія світу” з використанням навчальної програми  для ЗНЗ, видавництва 
„Перун” та підручників, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України 
„Географія. 10 клас.” Г. Уварова, В. Пестушко Ґенеза. 2010; „Географія. 10 клас.” 
В. Коберник, Р.Коваленко, Оберіг. 2010.  

Варто пам’ятати, що „рівень стандарту” завершує обов’язкову шкільну 
географічну освіту. 

В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної 
освіти показувати сучасні тенденції розвитку світового господарства в умовах 
глобалізації та економічної інтеграції. 

 
Дотримання правил безпеки 

Під час проведення занять в кабінетах хімії, біології, географії особливої 
уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки 
наведено в інструктивно-методичних матеріалах „Безпечне проведення занять у 
кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних 
закладів” (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
01.02.2012 № 1/9-72).  
 

Національно-патріотичне виховання 
Звертаємо вашу увагу на обов’язкове опрацювання наказу Міністерства 

освіти і науки України Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 
р. № 641 „Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах” і врахування 
під час проведення уроків хімії, біології, екології та географії методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах.  

 
Методист НМЦ ПТО 
Мосійчук Л.М.



Перелік основних підручників з хімії, біології, географії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України 
 для використання у ПТНЗ у 2014/2015 навчальному році 

 
№ Назва Автор Клас Видавництво Рік 

видання 
Документ про надання 

грифа 
 Хімія 
1. Хімія (рівень стандарту, академічний 

рівень) (підручник) 
Ярошенко О.Г. 10 Грамота 2010 Наказ МОН 

від 03.03.2010 № 177 
2. Хімія (рівень стандарту, академічний 

рівень) (підручник) 
Попель П.П., Крикля Л.С. 10 Академія 2010 Наказ МОН 

від 03.03.2010 № 177 
3. Хімія (рівень стандарту) (підручник) Лашевська Г.А., Лашевська А.А. 11 Генеза 2011 Наказ МОНмолодьспорту 

від 16.03.2011 № 235 
4. Хімія (рівень стандарту) (підручник) Ярошенко О.Г. 11 Грамота 2011 Наказ МОНмолодьспорту 

від 16.03.2011 № 235 
5. Хімія (академічний рівень) (підручник) Попель П.П., Крикля Л.С. 11 Академія 2011 Наказ МОНмолодьспорту 

від 16.03.2011 № 235 
6. Хімія (академічний рівень) (підручник) Величко Л.П. 11 Освіта  2011 Наказ МОНмолодьспорту 

від 16.03.2011 № 235 
Біологія, екологія 

1. Біологія (рівень стандарту, академічний 
рівень) 

Балан П.Г., Вервес Ю.Г.,  
Поліщук В.П. 

10 Генеза 2010 
 

Наказ МОН 
 від 03.03.2010 № 177 

2. Біологія (рівень стандарту, академічний 
рівень) 

Тагліна О.В. 10 Ранок 2010 
 

Наказ МОН  
від 03.03.2010 № 177 

3. Біологія (рівень стандарту, академічний 
рівень) 

Балан П.Г., Вервес Ю.Г. 
 

11 Генеза 2011 Наказ МОНмолодьспорту  
від 16.03.2011 № 235 

4. Біологія (рівень стандарту, академічний 
рівень) 

Межжерін С.В., Межжеріна 
Я.О. 

11 Освіта 2011 
 

Наказ МОНмолодьспорту  
від 16.03.2011 № 235 

5. Екологія (рівень стандарту, 
академічний рівень) 

Царик Л.П., Царик П.Л., 
Вітенко І.М. 

11 Генеза 2011 Наказ МОНмолодьспорту  
від 16.03.2011 № 235 

 Географія 
1. 

Географія* (рівень стандарту, 
академічний рівень) (підручник) 

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 10 Генеза 2010 
 

Наказ МОН 
 від 03.03.2010  

№ 177 
2. Географія (рівень стандарту, 

академічний рівень) (підручник) 
Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. 10 Оберіг 2010 

 
Наказ МОН 

 від 03.03.2010  
№ 177 

 

 


