
 

8 

 

СТАРІ ПРОГРАМИ, СТАРІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ – 

НОВІ ДІТИ. ЯК ДІЯТИ? 

Круглова В.В., провідна редакторка видавництва “Ранок”, 

відповідальна секретарка журналу “UNIVERSITATES. Наука та просвіта” 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

просвітниця, журналістка, телеведуча науково-пізнавальної програми 

“Діалоги” “7 канал”, м. Харків 

 

Хто такий сучасний учитель? Це людина, яка на крок попереду. Що це 

означає? Учитель XXI століття має певні свободи, розуміється на тому, що 

таке інтерактивність в освіті, вільно використовує новітні технології та має 

доступ до різноформатних просторів для обговорення. Тобто: 

– Свобода, або Знання починаються з інтересу! 

– Інтерактивність, або Наука на дотик! 

– Використання новітніх технологій, або Будь у тренді! 

– Простори для обговорення, або Світ до ваших послуг! 

У цьому контексті цікавими й осучасненими є робочі зошити з біології 

для 7-9 класу (видавництво “Ранок”, автор К. М. Задорожний), де через QR-

коди можна отримати доступ до електронних освітніх ресурсів (made in 

RANOK): анімацій, web-додатків (мобільних ігор), скрайбінгів, 3D-моделей 

або фреймів до моделей, відеороликів. 

Безумовно, заслуговують на увагу зошити для лабораторних дослідів і 

практичних робіт із хімії (7-11 класи; видавництво “Ранок”, автори 

О.В. Григорович, І.І. Черевань), де в кожному зошиті знову ж таки через QR-

коди можна отримати доступ до відеороликів лабораторних дослідів у чудовій 

якості та – що вкрай важливо! – правила безпеки у відеоформаті. 

Учителі хімії часто використовують на уроках задачник із 

“помічником” авторки Т.М. Гранкіної. Адже без умінь розв’язувати хімічні 

задачі неможливо пов’язати теорію з практикою. Задачі – це місточок між тим, 

що ми вчимо, та тим, навіщо ми це вчимо. 

Фундаментальним навчальним ресурсом є принципово новий посібник 

із хімії (профільний рівень) для 11 класу, підготовлений відомим вітчизняним 

автором навчальної літератури О.В. Григоровичем (наразі посібник чекає на 

друк). Основні особливості підручника: авторський стиль (не спрощуємо і не 

ускладнюємо), компетентності – на першому плані, виклад матеріалу на основі 

здобутків сучасної науки. 

Готується до друку навчальне видання “Хімія у визначеннях, таблицях 

і схемах. 7-11 класи” (авторка О.М. Білик), де будуть використані, зокрема, 

унікальні відеоматеріали, як-от: “Що таке атом?”, “Лужні метали”, “Пластмаси 

і полімери” тощо. 

Хімія – це стовідсотково про критичне мислення і застосування 

набутих компетенцій у повсякденні. Тож коли ми хочемо виховувати передове 

покоління, для якого новітні знання і вміння – стиль життя, варто подумати 

над змінами в старих програмах, форматами подання навчальних матеріалів та 

активним використанням на уроках сучасних ІКТ. 


