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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

Географія

У 2022/2023 навчальному році учні 6 – 9 класів продовжать вивчати 
географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН 
від 03.08.2022 р. № 698, та навчальною програмою для 8 – 9 класів з 
поглибленим вивченням географії, рекомендованою Міністерством освіти і 
науки України (лист МОН від 25.08.2020 № 1/11-5718). У старшій школі учні 
10 – 11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 години 
на тиждень – 10 клас; 35 годин, 1 година на тиждень – 11 клас) оновленою 
навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 03.08.2022 р. № 698, 
та на профільному рівні (175 годин, 5 годин на тиждень) за навчальною 
програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 р. № 1407.

Основні точкові зміни, які були внесені до навчальних програм з 
географії для 8, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти пов’язані із 
зміною сучасної глобальної суспільно-економічної та геополітичної ситуації у 
світі.

Зокрема, актуалізовано вивчення питання біженців та внутрішньо 
переміщених осіб у темах з вивчення демографічних процесів населення світу 
та України у програмі з географії для 8, 11 класів закладів загальної середньої 
освіти. Також, було вилучено з програми для 10 класу (рівень стандарту) тем, 
які стосуються вивчення географії Білорусі та деяких тем з географії російської 
федерації, у зв’язку з їхньою військовою агресією проти України та натомість 
доповнено до переліку країн Азії вивчення географії Республіки Корея, так як 
економічна модель цієї країни може бути прикладом для України. Водночас 
були внесені окремі зміни щодо формулювання змісту деяких тем.

Зважаючи на академічну свободу педагогічного працівника, зазначену у 
статті 54 Закону України «Про освіту», яка передбачає вільний вибір форм, 
методів і засобів навчання, вчитель може самостійно визначати кількість годин 
на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6 – 9 класів та 10 – 11 
класів, як на рівні стандарту, так і профільному. Він може на власний розсуд 
змінювати розподіл годин між темами і розділами, використовувати години 
резервного часу з метою глибшого вивчення окремих тем, проведення уроків 
узагальнення і систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, 
проведення екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли 
під час вивчення певних тем тощо.

Географія у закладах загальної середньої освіти – це предмет 
світоглядного характеру, що формує в учнів цілісне, комплексне, системне 
уявлення про Землю як планету людей. Метою географічної освіти є 
оволодіння учнями системою географічних знань, умінь, навичок, а також 
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можливостями їх застосування у різних життєвих ситуаціях. Вивчення 
географії спрямовано на розвиток особистої відповідальності школяра за все, 
що відбувається в навколишньому світі. Шкільна географія має допомогти 
дітям адекватно реагувати на зміни, що відбуваються навколо, а географічне 
мислення має стати частиною суспільної свідомості. 

Відповідно до визначеної мети передбачено реалізувати такі завдання:
- формувати у школярів/школярок дослідницькі уміння, опанувати 

доступні способи пізнання предметів і явищ природи та суспільного життя 
(практична робота, спостереження, моделювання, дослідження, проєкт, 
встановлення зв’язків і залежностей у природі та суспільстві, між станом 
довкілля та діяльністю людини, вимірювання, систематизація, класифікація, 
критична оцінка побаченого (почутого), вплив поведінки на здоров’я та 
безпеку);

- оволодіти умінням використовувати різні джерела географічної 
інформації: науково-популярні тексти, картографічні, статистичні, 
геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації та демонстрації 
різноманітних географічних даних та формування в учнів / учениць на цій 
основі ключових компетентностей;

- розуміти та пояснювати основні географічні поняття, закономірності 
розвитку природних і суспільних процесів та явищ, взаємозв'язки між 
природними компонентами, населенням і господарством різних територій світу 
й України, усвідомлювати наслідки природокористування та зміни 
навколишнього середовища;

- розвивати ціннісне ставлення до природи та її пізнання, толерантність у 
соціальній комунікації, інші соціальні навички у взаємодії і співпраці в різних 
видах діяльності;

- виховувати активну громадянську позицію та патріотичне ставлення до 
пізнання природи свого краю й України в цілому;

- створити умови для самовираження та самореалізації учнів/учениць у 
різних видах діяльності, становлення екологічно грамотної та соціально 
адаптованої особистості;

- виховувати екологічну культуру, національну свідомість, толерантне 
ставлення до інших народів, повагу до природних і культурних цінностей 
різних регіонів і країн світу;

- формувати здатність і готовність до використання географічних знань і 
вмінь у повсякденному житті для соціально відповідальної поведінки в 
навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на 
певній території; самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, 
безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; вирішення конкретних 
практичних завдань;

- розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності 
учнів/учениць у процесі географічних спостережень, вирішення проблемних 
завдань, самостійного пошуку й здобуття нових знань із географії.

У процесі вивчення курсів географії в 6-11 класах комплексно 
реалізовуються всі ключові компетентності базової та старшої  школи. 
Особливу увагу приділено розвитку компетентностей у галузі природничих 
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наук, що передбачає: формування наукового світогляду; здатність 
застосовувати відповідні наукові знання для пояснення природних процесів і 
явищ; набуття досвіду дослідження природи та формулювання узагальнень і 
висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін у природі, 
зумовлених діяльністю людини, та їх можливих наслідків.

В умовах воєнного стану освітній процес у закладах загальної середньої 
освіти буде організовано за дистанційною, очною та змішаною формами. 
Також радимо звернути увагу на рекомендації Державної служби якості освіти 
«Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану»: 
https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-vikladannya-navchaln/. 

Щоб уникнути психологічного травмування учнів, потрібно організувати 
комунікації через встановлення довірливих відносин, налагодження діалогу, 
обміну. Для психологічної підтримки варто скористатися відповідними 
матеріалами, що постійно поповнюється, розміщеними на сайті Міністерства 
освіти і науки України за посиланням: http://surl.li/bwzok. 

Протягом дня потрібно проводити психологічні хвилинки для учнів усіх 
вікових категорій. Учитель має бути готовим до того, що учні будуть ділитися 
розповідями про події війни, нанесли їм психологічну травму. 

Робота вчителя має бути гнучкою. Акцентувати увагу на тих темах, які 
торкаються питань становлення української нації, війни, розвитку 
міжнаціональних, торгівельних та культурних відносин між країнами. З метою 
оптимізації можливо об’єднувати декілька тем в одну, і навпаки. Зокрема, при 
вивченні теми «Україна в геополітичному вимірі» курсу «Географія: регіони та 
країни» 10 клас (розділ VI. Україна в міжнародному просторі) та теми 
«Українська держава» курсу «Географічний простір Землі» 11 клас (розділ IV 
«Суспільна географія України») учителям географії доречно акцентувати увагу 
учнів на те, що в умовах сучасної геополітичної ситуації, що склалася в Європі 
(широкомасштабна військова агресія російської федерації проти України) 
пріоритетними напрямками зовнішньої політики України є партнерство з 
Європейським Союзом (далі – ЄС), Сполученим Королівством Великої 
Британії та Північної Ірландії (далі – СК) та Сполученими Штатами Америки 
(далі –США). 

Зокрема, з ЄС – з огляду на те, що Україною законодавчо визначений 
євроінтеграційний курс, який залишається незмінним, із СК та США – 
ураховуючи роль цих держав, яку вони відіграють у глобальних політико-
економічних процесах та зміцненні обороноздатності України, її Збройних Сил, 
мобілізації світової спільноти на захист суверенітету й територіальної 
цілісності нашої держави.

Ураховуючи, що головною загрозою національної державності та 
суверенітету України є війна, розв’язана російською федерацією, варто не 
залишати поза увагою учнів партнерство нашої держави з організацією 
Північноатлантичного договору (далі – НАТО).



4
Учитель має бути готовим обговорити культурні особливості, звичаї, 

традиції тих країн, де учень з родиною шукає прихисток від війни; політичну та 
військову допомогу нашій країні країн-партнерів тощо.

Доцільно переглянути очікувані результати навчання і встановити дещо 
нижчий їх рівень або цілком їх скоригувати, оскільки деякі з них можуть бути 
недосяжними в нових умовах, деякі – потребуватимуть незначної корекції,  
частина – залишаться незмінними. Доцільність та обсяг домашніх завдань 
варто визначати індивідуально, зважаючи на психоемоційний стан учнів.

Під час уроку учитель має використовувати нагоду вчити учнів критично 
аналізувати інформацію, перевіряти її, не поширювати фейкові новини. Базові 
знання з інформаційної гігієни можна отримати на безкоштовних курсах 
«Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соціальних мережах, в Інтернеті 
та на телебаченні» та «Інформаційна безпека».

Незважаючи на активні військові дії, по всій території України освітяни і 
науковці створюють інтерактивні освітні центри наук з метою популяризації 
науки, як основи розвитку суспільства. Однією з визначних подій цього 
навчального року стало відкриття Музею науки та інновацій у місті Львові, де 
представлено інтерактивні експонати, які розраховані для будь-якого віку, 
(режим доступу: https://tsus.lpnu.ua/museum).

Ще однією цікавою сторінкою популяризації природничо-географічних 
знань серед учнівської молоді є вивчення українських антарктичних 
досліджень. Зокрема, про науково-дослідне судно-льодохід «Ноосфера», яке 
повернулося 21 квітня 2022 року до Чилі, доправивши українську та польську 
експедиції з Антарктики.

Вперше, за останні 20 років досліджень в цьому регіоні відновились  
геологічні дослідження, а Національний антарктичний центр приєднався до 
Європейської полярної Ради. 

Перспективними темами, які слід розкрити у майбутньому, є: 
- дати учням/ученицям навички для їхньої безпеки;
- пояснити складні питання статусу внутрішньо переміщених осіб і 

біженців;
- надання Україні військової допомоги різними країнами світу;
- навчання географії за кордоном;
- проєкти, що сприятимуть подоланню наслідків війни.

На засадах секторальної моделі національної економіки, яка прийнята 
ООН, та КВЕД на основі стандарту Євростату побудовано вивчення курсу 
соціальної та економічної географії у 9 – 11 класах закладів загальної середньої 
освіти. Замість застарілих радянських підходів у навчальний процес 
запроваджено вивчення сучасної економіки на основі глобальних ланцюгів 
доданої вартості, докладне вивчення особливостей розміщення виробництва 
товарів і надання послуг. Запроваджено відповідний поняттєво-
термінологічний апарат сучасної європейської суспільної географії. Для 
кращого розуміння всіх термінів і понять сучасної суспільної географії радимо 

https://tsus.lpnu.ua/museum
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користуватись єдиним в Україні безкоштовним спеціалізованим науковим 
словником (режим доступу: https://geohub.org.ua/geography).    

Війна стала важким випробуванням для України та її населення. На основі 
аналізу даних Верховного комісара ООН у справах біженців відомо, що за 
межами України, у наслідок війни знаходиться 5,1 млн осіб, із них 2,0 млн 
становлять діти від немовлят до підлітків. Серед них 0,6 млн осіб – це школярі. 
Ще більша їх кількість знаходиться у західних регіонах держави, зокрема у 
Закарпатський, Івано-Франківський, Львівський, Чернівецькій, Волинській, 
Тернопільській та Хмельницькій областях. Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб становить 7,1 млн осіб. Таким чином відбулись суттєві зміни 
у розміщенні населення України.

У шкільному курсі географії міграції населення, а саме до них відноситься 
тимчасовий переїзд та евакуація населення, вивчаються у 8, 10, 11 класах. 
Виходячи з того, що освітній процес у 2021/2022 н. р. відбувався в основному 
дистанційно та вчителі не мали можливості у нормальному режимі 
ознайомитись з останніми змінами у навчальних програмах, пропонується 
надання нової актуальної інформації про сучасні міграційні процеси України у 
контексті війни.

Насамперед слід констатувати, що загальна чисельність населення держави 
нині становить 36,5 млн осіб, через величезний людський потік за кордон у 
наслідок війни – 5,1 млн осіб. Такого значного переміщення населення Україна 
не зазнавала раніше. Навіть у Першу та Другу світові війни евакуйовано було 
значно меншу кількість осіб. Люди виїхали не у пошуках кращої долі, а 
рятуючи власне життя. Лихо війни знову змусило мільйони громадян покинути 
власні домівки заради порятунку.

Прибуття до Західної України, Закарпаття, Буковини 7,1 млн осіб відразу 
змінило місцеве життя. Якщо до 24 лютого 2022 р. чисельність постійного 
населення у них зменшувалась, то після цієї дати відбувся великий приріст. У 
більшості міст цих регіонів нині бракує вільного житла, суттєво зросла 
завантаженість закладів громадського харчування та міського транспорту, юрби 
тимчасово переміщених осіб заполонили вулиці. Більшість з цих людей 
втратили роботу і тому їх можливості з утримання рівня життя на довоєнному 
рівні є доволі обмеженими у часі, адже жити тривалий час на власні 
заощадження не є можливим. Це зумовило суттєві зміни на ринку нерухомості 
у цих регіонах держави. При цьому значну частину біженців прийняли і у 
селах, через переповненість міст. Прибуття більшості евакуаційних поїздів до 
Львова, зумовило те, що саме у цьому місті різко зросла чисельність жителів. 
При цьому частина з евакуйованих відразу прямувала до приміських поїздів, 
що рушали у напрямку західного кордону України з метою виїзду за межі 
держави.

Від самого початку широкомасштабного наступу російських військ 
24.02.2022 р. значна частина дітей разом із батьками, переважно мамами, 
виїхали за межі свого постійного проживання. Велику роль у цьому відіграли 
евакуаційні поїзди, організовані «Укрзалізницею». Від 24 лютого до 14 травня 
2022 р. ці потяги безкоштовно вивозили населення з районів ведення бойових 
дій. Після цієї дати залишили лише один такий поїзд з міста Покровська до 

https://geohub.org.ua/geography
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Львова. За цей час було вивезено майже 3,8 млн осіб. Тому, у тих регіонах 
держави, де вони були відсутні, або циркулювали нетривалий час, кількість 
людей, яким вдалося виїхати значно менше від тих регіонів, де вони існували 
протягом тривалого часу. Значна частина населення Донецької і Луганської 
областей просто не мали такої можливості через стрімке просування військ 
противника у глиб території. 

Враховуючи, що серед українських біженців за кордоном значну частину 
становлять мешканці регіонів України, де не було організованої евакуації 
населення, більшість відповідних громадян виїхали за межі держави власним 
або колективним автотранспортом, що призвело до великих корків на пунктах 
пропуску через державний кордон на заході протягом лютого – березня 2022 
року. При цьому слід зважати, що сам перетин державного кордону було 
максимально спрощено. Для осіб, яких безпосередньо евакуювали зі зони 
ведення бойових дій, була надана можливість виїхати за межі держави без 
закордонного паспорту. Це призвело до того, що у країнах-сусідах було 
створено табори для розміщення тимчасово переміщених громадян України у 
прикордонних районах. Для цього були залучені як відповідні урядові установи 
та організації так і добровільні та благочинні організації з усіх країн-членів ЄС.

За кордон виїхали учні з усіх областей України. Це зумовлено бажанням 
батьків створити безпечні умови для своїх дітей. При цьому найменше учнів 
виїхало з центральних регіонів держави. Наприклад, з Кіровоградської області 
за кордон поїхали лише 9,5 % учнів, тоді як з Львівської області – 14,5 %. 
Значною мірою це зумовлено наявними можливостями батьків щодо 
розміщення за кордоном. При цьому вирішальне значення мав фактор ведення 
бойових дій, що обумовив те, що за межі України виїхало 55,0 % учнів 
Херсонської області. 

Українські громадяни виїхали переважно у сусідні країни-члени ЄС – 
Польщу (2,9 млн осіб), Румунію (0,7 млн осіб), Словаччину (0,3 млн осіб), 
Угорщину (0,5 млн осіб ). Також 0,4 млн осіб виїхали до сусідньої Молдови. Це 
зумовлено тим, що більшість осіб, які виїхали за кордон, мають надію 
повернутися назад, відразу після закінчення війни і зникнення загрози для 
життя. Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже станом на 
19.04.2022 р. до держави повернулось із закордону 1,0 млн осіб. 

Характерно, що розподіл біженців в ЄС прямо залежить від відстані між 
країнами і Україною за виключенням Німеччини (0,8 млн осіб), Чехії (0,4 млн 
осіб), Італії (0,1 млн осіб), Іспанії (0,1 млн осіб) станом на 07.06.2022 р.). У цих 
країнах до війни була значна трудова міграція і тому значну частину біженців 
становлять матері з дітьми, які виїхали до своїх рідних і близьких. Відбулось 
фактично возз’єднання сімей. Майже у кожній європейській країні нині 
перебувають біженці з України. І всюди вони отримують допомогу від 
населення та органів державної і місцевої влади. Зокрема, важливе значення 
мало відновлення освітнього процесу для учнів, які виїхали за кордон. Учні, які 
повернулись з цих країн, можуть виступити перед своїми однолітками та 
розповісти про особливості свого перебування за кордоном. Це дозволить 
кожному учневі у класі засвоїти наскрізну громадянську компетентність. 
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Окрему групу становлять жителі регіонів України, яких змусили виїхати 

до країни-агресора. За даними ООН 1,1 млн осіб було розпорошено по 
неозорим просторам цієї держави. Так змінюється географічний розподіл 
розселення українців у Північно-Східній Євразії. Враховуючи, що там не 
спромоглися створити жодної україномовної школи на наших юних 
співгромадян чекає цілковита мовна і культурна асиміляція. 

Також українці виїхали до окремих країн Азії – Азербайджану (5062), 
Туреччини (85000), Вірменії (300 осіб). Значну частину біженців до цих країн 
становлять українські громадяни, які мають етнічне походження з відповідних 
країн. Окрему численну групу становлять кримські татари, які мають 
найбільшу діаспору саме у Туреччині. Таким чином відбуваються зміни в 
етнічній структурі населення як України так і відповідних країн. Формуються 
нові зв’язки між різними місцевими органами самоврядування та громадськими 
і благодійними організаціями.

Перебування за кордоном значної кількості школярів дозволило їм мати 
унікальну можливість порівняти систему шкільної освіти з існуючою в Україні. 
Зокрема, ті учні, які виїхали до країн-членів ЄС мали змогу «помандрувати» у 
часі та попасти до «Нової української школи за європейськими стандартами», 
яка створюється в Україні починаючи з 2018 року – початкова школа, базова 
школа (гімназія), профільна школа(ліцей). Різні вимоги до освітнього процесу у 
кожній з цих ланок стали реальністю освітнього процесу для українських 
школярів за кордоном. Особливу цінність мали для них заняття з адаптації до 
місцевої школи, коли вони активно вивчали мову країни перебування, 
усвідомлювали особливості національної культури та спілкування. Фактично 
перебування вітчизняних школярів у закладах загальної середньої освіти країн-
членів ЄС дозволило створити можливість пересічним громадянам цих країн 
познайомитись з українцями, мати можливість зрозуміти усвідомлений 
європейський вибір України, яка бореться за власну незалежність та право на 
існування.

Водночас, через спричинену військову агресію російської федерації проти 
України рекомендуємо організувати на початку 2022/2023 навчального року 
проведення діагностичного оцінювання учнів для визначення рівня 
сформованості знань, умінь та навичок та компетентностей учня, планування 
роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, 
який опрацьовувався дистанційно. З цією метою доцільно в календарно-
тематичному плануванні визначити для такої роботи години з резерву 
навчальної програми, або оптимально ущільнити новий зміст.

Для підвищення ефективності оволодіння учнів/учениць теоретичними 
знаннями, як для вивчення нового матеріалу, так і під час самостійної роботи, а 
також для узагальнення та повторення використовувати структурно-логічні 
схеми, опорні конспекти, таблиці та картографічні матеріали, відеофільми 
тощо.

Для вивчення географії особливо необхідне набуття практичних умінь і 
навичок, які формуються під час виконання практичних робіт.

Практична робота – це вид навчальної діяльності, в якому учні 
спираючись на засвоєний теоретичний матеріал, виконують певне завдання за 
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інструкцією чи алгоритмом, який завершується чітко визначеним результатом. 
Практичні роботи можуть носити різний характер: навчальний, тренувальний, 
підсумковий тощо. Результат повинен бути практично значущий для навчальної 
і пізнавальної діяльності учнів/учениць. Вчитель має право вибирати кількість 
та характер практичних робіт для досягнення запланованих результатів. 
Практичні роботи можуть оцінюватися як вибірково так і фронтально. У 
журналі вчитель записує лише окремі практичні роботи на свій розсуд.

Електронний кабінет вчителя» - пілотний проєкт ДНВП «Картографія», 
відео-уроки проекту «Всеукраїнська школа онлайн» допожуть учителю, 
школярам.

Виконання аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток 
умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами 
інформації, розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних 
задач, здійснення порівняльного аналізу, що пропонуються під час виконання 
програмних практичних робіт, через які реалізується практична спрямованість 
курсу, стануть важливою формою і засобом перевірки та оцінювання 
результатів навчання, які є обов’язковими для всіх учнів класу. Обов’язковими 
для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні роботи на вибір учителя. 
Для учнів старшої школи, що вивчають географію на профільному рівні, 
вчитель обов’язково оцінює п’ять практичних робіт на вибір у кожному 
семестрі.

Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1 – 2 
дослідження (упродовж року) та виконує індивідуально або в групі.

Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.
Письмові роботи з географії, у тому числі тематичні, що виконуються 

протягом семестру, після завершення вивчення теми можуть виконуватися у 
різному форматі.

Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем – 
рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням; виконується 
письмово і є обов’язковою.

Для запобігання перевантаження учнів, час проведення підсумкових 
(контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним 
заступником директора освітнього закладу за погодженням із вчителем.

Важливим залишається питання – робота з комп’ютерними симуляціями та 
імітаційними параметризованими моделями. За допомогою геосервісів 
(Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth 
(earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з географічними 
даними та дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами 
світу і навіть віртуально подорожувати; шукати різні об’єкти на карті Землі, 
переглядати, коментувати, доповнювати світлинами у наш інформаційний час 
достатньо.

Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів 
загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки 
України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти 
включає необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення 
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та розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти».

Учителі географії й цього навчального року можуть отримати фахову 
підтримку, що надають традиційно науково-методичний журнал «Географія та 
економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, журнал 
«Географія. Книжковий додаток», науково-популярний журнал з природничих 
дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», що 
відображають виклики та тенденції у географічній освіті. Сторінки видань 
ознайомлюють з ідеями та найкращим досвідом педагогічних працівників за 
всіма напрямами освітніх трансформацій.

Покликання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інші 
джерела:

Назва сайта Адреса
Міністерство освіти і 

науки України
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkol

Інститут модернізації 
змісту освіти

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-
haluz/

Українськи інститут 
розвитку освіти. 

Всеукраїнська школа 
онлайн

https://uied.org.ua/vseukrayinska-shkola-onlajn/
https://lms.e-school.net.ua/

Науково-методичний 
журнал «Географія 

та економіка в рідній 
школі»

https://pedpresa.ua/project/geografiya-ta-ekonomika/

Цифрова освіта та 
навчання від Mozaik

https://ua.mozaweb.com/user.php?cmd=login

Тренуй розум разом 
з нами

LogicLike

Національний 
еколого-

натуралістичний 
центр учнівської 
молоді. Науково-

художній журнал для 
дітей та юнацтва 
«ПАРОСТОК»

https://nenc.gov.ua/?p=597

Інститут модернізації 
змісту освіти

Посібники серії "Шкільна бібліотека" (imzo.gov.ua) «Унікальні 
сторінки географії. Визначні географічні відкриття» посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої 
освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (imzo.gov.ua)

Український 
гідрометеорологічни

й центр

https://meteo.gov.ua/

Віртуальний 
Національний музей 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkol
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-haluz/
https://uied.org.ua/vseukrayinska-shkola-onlajn/
https://lms.e-school.net.ua/
https://pedpresa.ua/project/geografiya-ta-ekonomika/
https://ua.mozaweb.com/user.php?cmd=login
https://logiclike.com/2.0/cabinet/course?firstLoad=true
https://nenc.gov.ua/?p=597
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://meteo.gov.ua/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


10
природознавства у 

Вашингтоні
Музейний портал. 
Віртуальний музей 

мінералів

https://museum-portal.com/ua/museum/museum-of-minerals/exposition

НАН України. 
Колекція мінералів 
інституту геохімії, 

мінералогії та 
рудоутворення ім. 
М.П. Семененка

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=00002
52

НАН України. 
Дендрологічний парк 

«Тростянець»

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=00000
26

Національний 
дендрологічний парк 

«Софіївка»  НАН 
України

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=00005
12

Чорноморський 
біосферний 
заповідник

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=00006
58

Tripadvisor
Музей науки і 

техніки Коперника

https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g274856-d2178256-
i256970078-Copernicus_Science_Centre-
Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Kwhm9XAmMs

Цікава наука 
MinuteEarth - це 
серія коротких 

ілюстрованих історій 
про науку та нашу 

дивовижну планету.

 
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

Цікава наука. 
Популярно.

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

ПРОЄКТ
Ukrainer Експедиція

https://ukrainer.net/expedition/

Географія в іграх https://online.seterra.com/

Перетворіть свій 
текст у хмари слів

https://worditout.com/

Простий спосіб для 
створення власних 

навчальних ресурсів

https://wordwall.net/uk

Ребуси українською http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&enter=1

Картографічні 
джерела

• WorldMapper – колекція карт світу https://worldmapper.org/ 
• Bouncy Maps – карти про корисні копалини, сільське 

господарство, економіку, населення,  релігію тощо; 

https://museum-portal.com/ua/museum/museum-of-minerals/exposition
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000252
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000252
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000026
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000026
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000512
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000512
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000658
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/About/Pages/default.aspx?OrgID=0000658
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g274856-d2178256-i256970078-Copernicus_Science_Centre-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g274856-d2178256-i256970078-Copernicus_Science_Centre-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g274856-d2178256-i256970078-Copernicus_Science_Centre-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Kwhm9XAmMs
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://ukrainer.net/expedition/
https://online.seterra.com/
https://worditout.com/
https://wordwall.net/uk
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&enter=1
https://worldmapper.org/
https://worldmapper.org/
https://www.bouncymaps.com/
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• https://www.bouncymaps.com/
• 24Tomezones – світова мапа часу 

https://24timezones.com/map_uk.php#/map
• UA Maps – карти України http://www.ua-maps.com/
• National Geographic - https://www.nationalgeographic.com/maps/ 

Віртуальні екскурсії https://www.earthcam.com/
http://spacehopper.io/

Сервіси для 
створення 

інфографіки

• Еasel.ly  - http://www.easel.ly 
• Infogr.am  - ttps://infogr.am/ 
• Piktochart – http://piktochart.com
• Canva - https://www.canva.com/uk_ua

Географія. Все, що 
треба знати

https://geographer.com.ua/

Географічні вправи https://learningapps.org/

________________________

https://www.bouncymaps.com/
https://24timezones.com/map_uk.php
https://24timezones.com/map_uk.php
http://www.ua-maps.com/
http://www.ua-maps.com/
https://www.nationalgeographic.com/maps/
https://www.earthcam.com/
http://spacehopper.io/
http://www.easel.ly/
https://infogr.am/
http://piktochart.com/
https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/brushury/
https://geographer.com.ua/
https://learningapps.org/


1

   Додаток 9
                                                                 
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Громадянська та історична освітня галузь

Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформу-
вання загальної середньої освіти в Україні відображені в Державному 
стандарті базової середньої освіти. Привертаємо увагу, що з 01 вересня 
2022 р. навчання учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти 
здійснюватиметься за новим Державним стандартом базової середньої освіти 
(далі – Державний стандарт), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2020 р. № 898 (https://kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-
pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvi ti-i300920-898).

Виконання вимог Державного стандарту, є обов’язковим для всіх 
закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів, 
форм власності. Упровадження  Державного стандарту спрямоване на зміни в 
організації освітнього процесу, які мають забезпечити можливості здобуття 
ученицями/учнями ключових компетентностей, формування наскрізних 
вмінь та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції 
«Нова українська школа».

Для реалізації Державного стандарту Міністерством освіти і науки 
України затверджено «Типову освітню програму для 5–9 класів закладів 
загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
19.02.2021 р. № 235, https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/fd3/0bc/ 
602fd30bccb01131290234.pdf), що поетапно впроваджуватиметься з 2022/ 
2023 навчального року.

Для реалізації громадянської та історичної освітньої галузі Держав-
ного стандарту з переліку назв навчальних предметів та інтегрованих курсів, 
визначених Типовою освітньою програмою, різними авторськими колекти-
вами створено 11 модельних навчальних програм, яким надано гриф «Реко-
мендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти 
і науки України  від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам 
для закладів загальної середньої освіти» зі змінами).

Модельні навчальні програми слугують основою для розроблення нової 
навчальної та навчально-методичної літератури для 5–9 класів. 

Запропоновані в модельних навчальних програмах  типовій освітній 
програмі різні варіанти навчальних предметів та інтегрованих курсів 
уможливлюють реалізацію закладами освіти академічної свободи.

 Згідно з Державним стандартом курси історії України, всесвітньої 

https://kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvi%20ti-i300920-898
https://kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvi%20ti-i300920-898
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/fd3/0bc/%20602fd30bccb01131290234.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/fd3/0bc/%20602fd30bccb01131290234.pdf
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історії і громадянської освіти об’єднані в одну освітню галузь «Громадянська 
та історична освітня галузь» та у два цикли вивчення. Обов’язкові, загальні й 
конкретні освітні результати сформовані таким чином, що дозволяють 
способом поступового накопичення галузевих знань та вмінь формувати 
історико-хронологічне, геопросторове, критичне і системне мислення, 
розуміння сутностей демократії та прав людини на відповідному віковому 
рівні. Визначені Державним стандартом  обов’язкові результати навчання, 
які описуються через відповідні орієнтири для оцінювання, мають бути 
досягнуті протягом двох років опанування навчального предмета чи 
інтегрованого курсу освітньої галузі. Тому надзвичайно важливого значення 
набуває розподіл конкретних освітніх результатів у межах навчального року 
в 5 та пізніше – в 6 класі. Формування наскрізних вмінь, зазначених у 
Державному стандарті, є відповідальністю педагогічного колективу кожного 
закладу загальної середньої освіти на всіх уроках. Ефективність спільної 
роботи над цим завданням полягає у правильному розподілі видів навчальної 
діяльності між учительками/учителями-предметниками у межах шкільної 
команди закладу освіти та прописаній в його освітній програмі послідовності 
запланованих педагогічних зусиль.

Новим є те, що в Державному стандарті не зазначено конкретного змісту 
вивчення, а запропоновано змістові лінії «Людина і природа. Людина і світ 
матеріальних речей. Людина і суспільство. Людина і влада. Людина і світ 
уявлень та ідей». Ці змістові лінії можуть бути реалізовані через усі сюжети 
чи теми національної, європейської, світової історії. Громадянознавчий 
компонент має бути присутній як на рівні окремих понять, так і на рівні 
відповідних запитань і завдань, які дозволять досягти визначених Державним 
стандартом обов’язкових результатів навчання. Особливої уваги потребують 
саме ті теми та завдання, які дозволять реалізувати практичні навички участі 
у розв’язанні проблем малої спільноти  – класу, школи; долучитися до 
усвідомлення та вирішення проблем місцевої громади та українського 
суспільства в цілому.

В умовах переходу від затвердженого традиційного змісту навчальних 
предметів до першочергового завдання формування громадянської, соці-
альної, культурної та інших ключових компетентностей громадянської та 
історичної освітньої галузі особливої ваги набувають згадані вище модельні 
навчальні програми, що їх розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 
освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ 
navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayins 
koyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku) й офіційному вебсайті 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
(https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-
osvitnia-haluz/), та навчально-методичне забезпечення до них.

Модельні навчальні програми громадянської та історичної освітньої 
галузі пропонують три варіанти представлення й реалізації навчальних 
предметів та інтегрованих курсів: 

1) інтегрування історії України та громадянської освіти у програмі 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/%20navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayins%20koyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/%20navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayins%20koyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/%20navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayins%20koyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-osvitnia-haluz/
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«Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» (чотири авторські 
колективи); 

2) інтегрування історії України та всесвітньої історії у програмі «Історія 
України. Всесвітня історія. 6 клас» (один авторський колектив); 

3) інтегрування всіх трьох предметів у програмах «Україна і світ: вступ 
до історії та громадянської освіти. 5–6 класи (інтегрований курс)» (три 
авторські колективи), «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи 
(інтегрований курс)» (три авторські колективи).

Вчительство має зробити вибір модельної навчальної програми, на 
основі якої можливо створюватиме власні навчальні програми. Очевидно, що 
надто складно обирати одну модельну навчальну програму з одинадцяти 
запропонованих. Тому для найвдалішого вибору варто звертати увагу на всі 
компоненти кожної з модельних навчальних програм: розподілені між 
темами орієнтири для оцінювання, що є безпосередніми вимогами 
Державного стандарту, пропонований зміст та види навчальної діяльності 
для його опанування.

Нової значущості набувають пояснювальні записки до модельних на-
вчальних програм, де учителька/учитель зможе знайти не лише 
конкретизацію компетентнісного потенціалу освітньої галузі, але і 
запропоновану кожним авторським колективом послідовність досягнення 
результатів навчальної діяльності. Обираючи модельну навчальну програму, 
потрібно звертати увагу на повноту та послідовність досягнення конкретних 
освітніх результатів та їхнє співвідношення із запропонованими видами 
навчальної діяльності в розрізі кожної окремої змістової теми. Авторські 
пропозиції видів навчальної діяльності є орієнтовними та рекомендаційними. 
Як правило, їхні переліки є варіативними, спрямованими на потреби 
учнівства та професійні якості вчительства. Учителька/учитель може 
орієнтуватися на цю частину програми, а може використовувати свої 
підходи, однак головним критерієм при цьому є можливість за допомогою 
методів пізнавальної діяльності досягти запланованих освітніх результатів.

Важливого значення в умовах упровадження адаптаційного циклу 
базової середньої освіти набуває щільність пропонованого авторами 
модельних навчальних програм змісту та його розподілення (співвідношення, 
баланс) між 5 та 6 класами. За умов мінімальної та рекомендованої кількості 
годин для 5 класу обсягом 35 год річного навантаження календарно-
тематичне планування має передбачати не лише уроки опанування змісту, а й 
уроки формування наскрізних умінь, можливості впровадження діяльнісного 
підходу до навчання, здійснення повторення, узагальнення, упровадження 
різних форм оцінювання. Під час створення освітньої програми закладу 
освіти вчителька/вчитель історії та громадянської освіти можуть 
обґрунтовувати необхідність виділення для предметів, інтегрованих курсів 
громадянської та історичної освітньої галузі додатково 1 год із передбаченої 
Типовою освітньою програмою максимальної кількості годин для галузі, 
тобто загалом 70 год річного навчального часу. Важливість предметів, 
інтегрованих курсів громадянської та історичної освіти в умовах збройної 
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агресії Російської Федерації проти України посилюється потребою зміцнення 
національної ідентичності, плекання патріотизму, формування ключових 
громадянських компетентностей і навичок.

Модельні навчальні програми для 5–6 класів, що впроваджуються 
поетапно з 1 вересня 2022 р., мають послугувати для вчительства основою 
для можливого створення власних навчальних програм, які стануть 
складовою освітньої програми школи.

Згідно зі статтею 54 Закону України «Про освіту» педагогічні 
працівники мають право на «академічну свободу, включаючи свободу 
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та 
наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 
відповідають освітній програмі». Тому кожна/кожен учителька/учитель може 
не лише використати готову модельну навчальну програму, але на її основі 
на засадах академічної доброчесності укласти навчальну програму тоді, 
«коли хоче вибудувати в межах навчальної програми власний алгоритм 
роботи з учнями/ученицями, зокрема акцентувати на певних навчальних 
цілях, змістових елементах, змінити послідовність вивчення матеріалу, 
додати матеріал з історії рідного краю, доповнити тематику практичних і 
творчих робіт тощо». Укладену та належним чином оформлену (за зразком 
модельної) навчальну програму (із зазначенням назви модельної навчальної 
програми, на основі якої створено навчальну програму, та авторського 
колективу модельної навчальної програми) затверджує педагогічна 
рада/керівник закладу освіти. Головним завданням при створенні власної 
навчальної програми має стати врахування всіх освітніх результатів, 
передбачених Держаним стандартом, для адаптаційного циклу 5-6 класів та 
можливість їх реалізувати.

Оскільки всі модельні навчальні програми для 5 і 5 – 6 класів є автор-
ськими, їхні підходи втілюються в авторських підручниках та додаткових 
навчально-методичних матеріалах. Вільний доступ до цих матеріалів 
відкрито на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» у рубриці «Навчально-методична скарбниця 
НУШ 5 – 6 класи». Новостворені навчально-методичні матеріали містять не 
лише підручники в електронному форматі, але й календарно-тематичні 
планування, методичні рекомендації для вчительства та навчально-методичні 
комплекти, запропоновані для пілотування відповідних програм. Усі ці 
навчально-методичні матеріали надають учительству додаткові перспективи 
їхнього впровадження завдяки вільному доступу й можливостям 
комбінування пропонованих різними авторами підходів до організації 
освітнього процесу.

Варто зазначити, що варіативність змісту та методичного компонента 
модельних навчальних програм громадянської та історичної освітньої галузі 
створює передумови для вирівнювання освітніх результатів учнівства різних 
закладів загальної середньої освіти. Може виникнути ситуація, коли в межах 
одного закладу освіти вчителька/вчитель виберуть різні програми для 
паралельних класів. Як наслідок, вчительство зможе критично-емпірично 

https://imzo.gov.ua/2022/04/06/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvity-pidhotovleno-resurs-navchal-no-metodychna-skarbnytsia-nush-5-6-klasy/
https://imzo.gov.ua/2022/04/06/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvity-pidhotovleno-resurs-navchal-no-metodychna-skarbnytsia-nush-5-6-klasy/
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порівняти потенціал кожної програми в досягненні освітніх результатів 
Державного стандарту. Водночас учительству належить переорієнтувати 
свою професійну увагу на уроках на створення відповідного освітнього 
середовища, зорієнтованого на цінності Нової української школи та 
опанування учнівством компетентнісного потенціалу галузі, відповідно до 
Державного стандарту.

З огляду ефективності методики навчання особливо значущим є 
дотримання наступності між початковою школою та базовою. Учитель-
ці/учителю, яка/який працюватиме в 5 класах Нової української школи, слід 
заздалегідь з’ясувати, за якою модельною навчальною програмою інтегро-
ваного курсу «Я досліджую світ» вчилися учениці/учні попередньо, адже 
різні програми мають різне змістове наповнення з неоднорідною кількістю 
сюжетів, насамперед пов’язаних з історією України. Перші уроки в 5 класі 
належить спрямувати не стільки на з’ясування рівня знань, скільки на 
удосконалення вмінь і навичок кооперативного навчання, співпраці, читання 
з розумінням, формулювання своїх думок усно і письмово, володіння 
«мовою» предмета/курсу. У межах шкільного колективу вчительства, яке 
розпочне працювати у 5 класі Нової української школи, варто розподілити 
завдання для полегшення перевірки рівнів сформованості компетентностей 
відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. У цьому 
випадку важливу роль відіграє аналіз результатів навчальних досягнень, 
набутих учнівством у початковій школі. Учительство базової школи має 
тісно співпрацювати зі своїми колежанками/колегами з початкової школи 
щодо гармонійного переходу дітей до нових вимог освітнього процесу, 
особливо після перерваного навчання в другому півріччі 
2021/2022 навчального року.

У цьому контексті дедалі вагомішого значення набуває цифрова ком-
петентність учительства, зокрема щодо володіння інструментами дистан-
ційного та змішаного навчання, використання доступних можливостей 
онлайн-платформ. Вимушеність масового використання електронних версій 
підручників вимагатиме від учительства майстерності в поєднанні роботи з 
текстами, зображеннями, запитаннями і завданнями, вправами та іншими 
видами контенту зі своєю комунікативною культурою та емпатією.

Необхідною складовою освітнього процесу, як завжди, залишатиметься 
увага до психологічного комфорту учнівства в умовах дії правового режиму 
воєнного стану. Кожній/кожному вчительці/вчителю слід опанувати методи 
психологічної підтримки та розвитку емоційного інтелекту дітей і підлітків. 
Наскрізне уміння конструктивного керування своїми емоціями набуває 
особливого значення для збереження психологічного здоров’я усіх учас-
ниць/учасників освітнього процесу.

У системі історичної освіти в 5 класі Нової української школи 
традиційно реалізується пропедевтичний курс історії. Особливістю цього 
курсу в 2022/ 2023 навчальному році є упровадження в освітній процес 
змістового матеріалу відповідно до обраної модельної навчальної програми.

Позаяк курс історичної пропедевтики належить до адаптаційного циклу, 
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зміст модельних навчальних програм для 5 класу передбачає:
– дотримання наступності між початковим та базовим освітніми 

рівнями, що проявляється в постійній актуалізації знань і умінь, отриманих 
учнівством у початковій школі;

– пропедевтичний (вступний) характер змістового наповнення, що 
визначає принципи відбору змісту та стилістичні особливості його викладу;

– оглядовість, лаконічність характеристик історичних подій та явищ, 
описів життєдіяльності людей, історичних постатей;

– зосередженість основної уваги на формуванні в учнівства початкових 
уявлень про минуле й сьогодення та елементарних умінь роботи з джерелами 
інформації;

– послідовність відображення в розділах курсу відповідної інформації, 
що надає учнівству змогу формувати початкові вміння, ставлення, які 
стануть основою для здобуття подальшої громадянської та історичної освіти;

– ознайомлення школярів із витоками найважливіших подій і явищ 
суспільного життя та основними соціальними змінами, що забезпечує інте-
грацію змісту знань з історії та громадянської освіти.

Загалом зміст модельних навчальних програм спрямовано на досягнення 
загальної мети шкільної історичної освіти: формування в учнів самоіден-
тичності та почуття власної гідності на основі осмислення соціального й 
морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України 
в контексті загального історичного процесу.

Принципове значення для організації навчання історії та громадянської 
освіти в 5 класі мають активні й інтерактивні методи та види навчальної 
діяльності, на яких акцентовано увагу в модельних навчальних програмах. Це 
зокрема:

– навчально-пізнавальна (здатність розуміти мету діяльності, сприймати 
та систематизувати інформацію);

– дослідницька (здатність аналізувати різні типи джерел);
– пошукова (здатність знаходити інформацію та відрізняти в ній факти 

від суджень);
– творча (здатність перетворювати інформацію з одного виду в інший, 

самостійно продукувати інформацію);
– проєктна (здатність планувати та здійснювати свої активності);
– моделювальна (здатність створювати імітаційні моделі життєвих 

ситуацій з метою їх подальшого аналізу та розв’язання);
– інтерактивна (здатність долучатися до різних форм колективної 

взаємодії задля досягнення спільної мети);
– дискусійна (здатність здійснювати самостійне оцінювання, сприймати 

оцінки інших та виробляти узагальнену позицію).
Пропоновані види навчальної діяльності, не обмежуючи автономії і 

творчості учительства, забезпечують багатоманітність і полілогічність орга-
нізації діяльності учнівства. Учителька/учитель може диференціювати та/або 
ускладнювати кожний із пропонованих видів діяльності за рахунок 
зменшення рівня допомоги ученицям/учням аж до їх повної самостійності, 
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ускладнення завдань, пропонуючи дітям оперувати більшими обсягами 
інформації чи складнішими способами діяльності. Учителька/учитель може 
добирати індивідуальні завдання і корегувати очікувані результати для 
конкретних учениць/учнів, ураховуючи їх рівень зацікавленості, 
інтелектуальні здатності та емоційний стан.

Передумовою активного навчання є чергування різних форм діяльності 
учнівства. Наприклад, працюючи з текстами або ілюстраціями, учениці/учні 
можуть ставити запитання до фрагмента тексту чи ілюстрації, шукати від-
повіді на запитання, добирати коментарі до текстів або ілюстрацій, складати 
план, порівнювати тексти з ілюстраціями та картами, співвідносити відомості 
текстів та ілюстрацій з відомостями інтернет-джерел, виділяти у тексті го-
ловне (основну думку), переглядати та аналізувати відео, знаходити нові 
слова та витлумачувати їх за інструкціями підручника.

Учительству варто якнайширше залучати життєвий досвід учнівства, 
особливо під час розгляду питань громадянознавчого змісту та краєзнавства.

Застосування технологій активного навчання на заняттях із курсу, як-от 
мозковий штурм, дискусія, рольова гра, моделювання, взаємонавчання в ма-
лих групах, драматизація, слід поєднувати, наприклад, із роботою з під-
ручником, короткою розповіддю, роботою із зошитом. Навчання також має 
передбачати різноманітну самостійну роботу учнівства як на уроках, так і 
вдома з наступним обов’язковим аналізом в класі.

Із-поміж продуктивних методів навчання варто надавати перевагу до-
слідницьким та ігровим. Виконання учнівством пошукових завдань може 
передбачати такі етапи: 1) пошук, опрацювання інформації (наприклад, щодо 
тлумачення поняття) із різних джерел; 2) обговорення здобутої інформації в 
класі; 3) витлумачення за допомогою вчительки/вчителя поняття й 
порівняння його визначення з підручником, словником тощо. А під час 
вивчення дітьми окремих тем курсу можна організувати їх участь в ігрових 
ситуаціях. Доречними виявляться ігри-подорожі та ігри-дослідження, що 
обмежуються однією темою чи навіть одним заняттям. Варто практикувати 
уроки-екскурсії (в тому числі й віртуальні), наприклад, до місцевого музею 
чи історичної пам’ятки.

Навчальні заняття з курсу мають перетворитися у своєрідні дослідницькі 
лабораторії чи дискусійні клуби, де кожна/кожен учениця/учень отримає 
змогу індивідуально чи в групі дослідити суспільні, історичні явища та 
процеси, висловити свою думку, аргументувати свою позицію, поміркувати 
вголос або письмово, поділитися особистим досвідом, враженнями.

Беручи до уваги вікові особливості пізнавальної діяльності дітей 10-
11 років, учителька/учитель має формувати первинні уявлення та розуміння 
про розвиток, предмет вивчення й суспільну роль історії як науки і як живої 
пам’яті про життя людей минувшини. Зі свого боку учнівство має опанувати 
на початковому рівні (уміти оперувати) значною кількістю історичних 
понять і термінів. Зрозуміло, що навчаючи історії, успішних результатів 
можна досягти за умови формування в учнівства вмінь і навичок 
опрацювання навчального історичного матеріалу. Тому саме це має стати 
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осердям спеціального відпрацювання на заняттях. Передбачається також 
ознайомлення дітей з історичними джерелами різних типів – як писемними, 
так і речовими, у тому числі з пам’ятками культури, що відображують 
навколишнє історичне середовище.

Основна мета саме пропедевтичного курсу – допомогти п’ятикласницям/ 
п’ятикласникам, вивчаючи історію, зрозуміти, який шлях подолало людство, 
щоб досягти сьогодення, з’ясувати, чому відбуваються події та до яких на-
слідків приводить вибір людини.

Громадянознавчий компонент модельних навчальних програм для 5 кла-
су допоможе з’ясувати особливості сьогодення, навчить співжиттю та спів-
організації в суспільстві, дасть змогу ефективно планувати майбутнє і робити 
виважені рішення. Вивчаючи матеріали курсу, юні здобувачки/здобувачі 
освіти мають осягнути витоки багатоманіття спільнот, навчитися їх цінувати.

У модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних 
годин у розрізі розділів. У межах загальної річної кількості годин 
учителька/учитель може самостійно визначати час, необхідний для 
опрацювання кожного розділу програми, але не нівелюючи при цьому 
очікуваних результатів навчання.

Діяльність учительства з оцінювання учнівства за обраною модельною 
навчальною програмою здійснюється способами поточного і підсумкового 
оцінювання. Основою оцінювання учениць/учнів є передбачені відповідною 
модельною навчальною програмою очікувані результати навчання або 
складники ключових компетентностей і наскрізних умінь, а саме: 
1) мінімальний обсяг знань, обов’язковий для засвоєння ученицею/учнем у 
відповідності до її/його індивідуального розвитку та пізнавальних 
можливостей; 2) основні уміння й навички, 
формування/розвиток/удосконалення яких передбачено програмою; 
3) ціннісні ставлення учениці/учня до історичних, суспільних, життєвих явищ 
і подій, що вивчаються. Такі результати укладено до кожного з розділів 
модельних навчальних програм, і вони мають слугувати орієнтирами для 
тематичного/підсумкового оцінювання. Очікувані результати, визначені й 
сформульовані для кожного уроку в календарно-тематичному плануванні, 
можуть слугувати критеріями формувального оцінювання.

Під час оцінювання важливо керуватися моніторингом особистісного 
поступу здобувачок/здобувачів освіти у ході/після виконання ними навчаль-
них завдань, дотримання ними принципів академічної доброчесності. Для 
усвідомлення ученицями/учнями своєї динаміки пізнавальної діяльності 
варто послідовно упроваджувати практики самооцінювання.
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6 – 11  класи
Освітня галузь «Суспільствознавство»

Історія
У 2022/2023 навчальному році вивчення історії в 6 – 11 класах   

здійснюватиметься за оновленою навчальною програмою  «Історія України. 
Всесвітня історія. 6 – 11 класи» (затверджено і надано  гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03.08.2022 № 698), яка містить такі навчальні програми з історії:

– «Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс). 6 клас»,
– «Історія України. 7-9 класи»,
– «Історія України. 10-11 класи»,
– «Всесвітня історія. 7-9 класи»,
– «Всесвітня історія. 10-11 класи».
 Для учнів 10 – 11 класів також рекомендовано інтегрований курс «Істо-

рія: Україна і світ. 10 – 11 класи. Навчальна програма для закладів загальної 
середньої освіти».

Усі навчальні програми розміщено у відповідній рубриці офіційного 
вебсайту Міністерства освіти і науки України.

Пояснювальні записки до навчальних програм визначають мету 
шкільної історичної освіти, окреслюють і деталізують компетентнісний 
потенціал предмета, інтегровані, міжпредметні та предметні змістові лінії, 
містять указівки щодо організації навчання.

Відповідно до чинних навчальних програм навчання предметів «Історія 
України» і «Всесвітня історія» може здійснюватися паралельно або послі-
довно. Для підвищення ефективності навчальної діяльності, зокрема 
розподілу часу, в навчальних програмах запропоновано синхронізувати 
навчання історії України та всесвітньої історії, зокрема в 7-11 класах. Перехід 
до синхронізації може відбутися на початку або впродовж навчального року, 
наприклад, на початку семестру. Учителька/учитель може використовувати 
розроблені в навчальній програмі таблиці синхронізації або вносити в них 
доречні зміни.

Історична освіта в закладах загальної середньої освіти реалізується на 
навчальних заняттях із предметів і курсів інваріантної та варіативної складо-
вих навчального плану освітньої програми закладу, а в старших класах – на 
навчальних заняттях із предметів і курсів за вибором відповідно до одного з 
визначених рівнів (рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчаль-
ного предмета; рівень профільної підготовки – поглиблений зміст з орієн-
тацією на майбутню професію).

Сьогодні Україна переживає найважчі випробування за весь період 
незалежності. Повномасштабна війна, яку 24 лютого 2022 р. розпочала 
Російська Федерація, спрямована насамперед проти української дер-
жавності та має виразні риси геноциду українського народу. Складовою 
цього геноциду є намагання путінського режиму знищити українців як полі-
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тичну націю, зруйнувати не тільки українські міста і села, але й українську 
історичну пам’ять та національну самосвідомість.

У підготовці до цієї варварської війни путінський режим особливу роль 
приділяв фальсифікації історії та пропаганді «русского міра», формуючи у 
росіян імперську свідомість та шовіністичні настрої. Під час теперішньої 
важкої війни, за умов протистояння агресивній антиукраїнській пропаганді, 
особливе значення має збереження та розвиток української історичної освіти 
та подальше формування в української учнівської молоді патріотизму, 
усвідомлення загальнолюдських цінностей та несприйняття імперської і 
шовіністичної ідеології. При цьому українська історична освіти має не 
«віддзеркалювати» ідеологічні атаки з боку путінського режиму, а 
послідовно продовжувати формування в учнівства української історичної 
пам’яті, патріотизму та розуміння єдності України та українського народу з 
Європою та європейськими демократичними цінностями.

У зв’язку з цим актуальними під час навчання історії є теми, присвячені 
українському націєтворенню та ствердженню українських національних 
демократичних цінностей; історії боротьби за українську державність та 
протистояння імперській колоніальній політиці Московії-Росії, вивчення 
тенденцій розвитку української культури, усвідомлення значення історичної 
пам’яті для формування та розвитку демократичного суспільства тощо.

Важливим є формування в учнівства чіткої понятійної системи, що 
не дозволить ворожій пропаганді підмінювати поняття та маніпулювати 
свідомістю. Серед актуальних дефініцій, відповідно до вікових особливостей 
учнівства, варто звертати особливу увагу, зокрема, на такі: «геноцид», 
«геополітика», «демократія», «експансія», «ідеологія», «імперія», «колоніа-
лізм», «ксенофобія», «націоналізм», «національна держава», «нація», «полі-
тика “умиротворення”», «політична нація», «репарація», «республіка», «сепа-
ратистський рух», «тоталітаризм» та його різновиди («комунізм», «фашизм», 
«нацизм», «рашизм» – про нього йтиметься далі).

Зауважимо, що модель сучасної російської історичної пам’яті 
формується рашизмом та водночас є його продуктом. Вона базується на 
фальсифікованій історії Московії-Росії як головного «спадкоємця» давньої 
Русі; піднесенні та оспівуванні «державницької ролі» царів і тиранів від Івана 
Грозного до Сталіна; неосталіністському баченні історії Другої світової 
війни; розумінні рашистами розпаду СРСР як «найбільшої геополітичної 
катастрофи ХХ століття». Очевидно, до сказаного вище варто додати 
необхідність розуміння імперського характеру рашизму, його посилань на 
«євразійство» та протистояння демократичній Західній цивілізації з її 
цінностями тощо.

Очевидно, у визначенні ідеології «русского міра» не варто вживати 
слово «руський», яке походить з часів Русі-України і не має відношення до 
штучних конструктів російських, радянських/совєтських ідеологів. У цьому 
контексті варто звернути увагу на те, що власне Русь у X–XII ст. перебувала 
в межах сучасних Київської, Чернігівської, Житомирської, частини Сумської, 
Полтавської, Черкаської, Вінницької областей України. Жителів цієї 
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території, тобто представників племінних союзів полян, сіверян, 
деревлян тощо, називали русами. Із ХІІІ ст. Руссю, крім території сучасної 
Центральної і Північної України, називали й західноукраїнські землі. 
Приблизно у цей самий час словом «Русь» почали позначати віддалені 
північні окраїни, які сьогодні входять до складу Росії. Давня Русь була 
країною багатьох етносів (народів): окрім слов’ян – ще й фіно-угрів, балтів, 
татар (тюрків) та ін. Отже, мешканців земель і князівств давньої Русі 
називали русами, русинами, та аж ніяк не росіянами. Проте в сучасній Росії 
свідомо змішують поняття «Русь» і «Росія», «руси» і «росіяни». 
«Росіянами» називають київських князів, руських воїнів тощо. Натомість 
назви «Росія», «росіяни» з’явилися значно пізніше.

Зауважимо також те, що історію України треба розглядати не тільки 
як історію етнічних українців, але й як історію земель і народів України, 
які їх населяли і зробили важливий внесок в українську історію та культуру. 
Особлива увага має бути приділена історії киримли – корінного народу Укра-
їни. Збалансовано треба висвітлювати й історію різних релігійних спільнот 
на українських теренах.

Розкриваючи особливості української історії, необхідно дотримуватися 
принципу проблемно-хронологічної синхронізації зі всесвітньою, європей-
ською історією, інтегральною частиною яких є історія України. Варто 
звернути увагу на роботи провідних українських істориків Ярослава Грицака 
«Подолати минуле. Глобальна історія України»; Сергія Плохія «Брама Єв-
ропи» та інші, де подано глибокі історичні контексти української історії.

Під час розгляду історичного матеріалу Середньовіччя важливо 
звернути увагу на те, що Велике князівство Литовське, Річ Посполита 
включали українські землі, де проживало українське населення, тому їхня 
історія є історією не тільки Литви, Польщі тощо, але й України. Крім того, 
згадані державні утворення можна розглядати як спроби створення перших 
європейських союзів. При цьому корисним може бути їх зіставлення і 
порівняння з імперією Карла Великого та ін.

Варто дотримуватися балансу та рівномірності у відведенні певного часу 
на вивчення історії країн – сусідів України, з якими історія нашої держави 
тісно пов’язана: серед них Польща, Словаччина, Чехія та ін. При цьому 
необхідно формувати в учнів розуміння як залежного (колоніального) ста-
новища України у складі різних імперій, так і суб’єктності України. З огляду 
на життєву важливість стратегічного партнерства України з Великою 
Британією та Сполученими Штатами Америки варто більшу увагу звертати 
на історію цих країн та міжнародні відносини України з ними.

Важливу роль в українській історії відігравали події Української рево-
люції та українського національного й державного будівництва; трагедія 
Голодомору 1932–1933 рр. Розглядаючи геноцидний характер Голодомору, а 
в ході подальшого вивчення історії – Голокосту, учнівство має усвідомити 
сутність геноциду, його основні ознаки-характеристики. Особливо актуально 
це з огляду на сучасний рашистський концепт «денацифікації» України, 
змістом якого насправді є геноцид українського народу, заперечення його 
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права на державність та на саме існування.
Важливим є також українське, європейське та правдиве бачення 

історії Другої світової війни і післявоєнного світу, ролі України в системі 
міжнародних відносин, та особливої події національної історії – здобуття 
Україною незалежності в 1991 р.

Пильної уваги потребує також розгляд історії Революції Гідності та 
початку російсько-української війни у 2014 р., і новий етап агресії Росії – 
початок повномасштабної війни у лютому 2022 р. й боротьби за незалежність 
української держави. Крах путінського режиму, як і його агресивних по-
передників, та перемога України й вільного світу є неминучими у серед-
ньостроковій чи більш довгій перспективі. Навчання цього сучасного мате-
ріалу має здійснюватися з дотриманням відповідних психолого-педагогічних 
норм, щоб убезпечити учнівство від отримання психологічних травм.

Україна опинилася на передній лінії фронту боротьби за європейські, 
людські цінності. Важливу роль у цій боротьбі має освіта взагалі та особливо 
історична, якій належить особлива роль у формуванні учнівства як свідомих 
громадянок/громадян України.

Зауважуємо, що вчительству належить орієнтуватися на оновлені на-
вчальні програми та підручники історії, які було доопрацьовано та ак-
туалізовано за активної участі широкого кола науковців та освітян.

У 2022 році в навчальні програми предметів «Історія України», «Все-
світня історія» та інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ» внесено 
суттєві зміни на основі сучасної методології історії, з урахуванням нових 
історіографічних напрацювань, а також політичних, економічних, соціальних 
і культурних викликів, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною 
агресією Російської Федерації проти України. Доповнення, які 
запропоновано, мають на меті увиразнити наскрізні лінії з минулого, що 
дають змогу пояснити сучасні події.

У навчальні програми включено погляд на Союз Радянських/ 
Совєтських Соціалістичних Республік (Радянський/Совєтський Союз, 
СРСР/СССР) як на тоталітарну державу імперського типу. Цей погляд 
відкриває додаткові можливості для розуміння стану і статусу України у 
складі Радянського/Совєтського Союзу і пояснює російсько-українські відно-
сини у пострадянський/постсовєтський період. У СРСР/СССР імперський 
спосіб організації влади поєднувався з тоталітарним комуністичним 
режимом. Водночас доопрацьовані програми орієнтують на вивчення не 
тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й 
опору йому.

Під час вивчення Української революції наголошується на подіях 1917–
1918 рр. Адже революція досягла мети, коли постала Українська Народна 
Республіка (УНР). Наступні ж події розглядаються в контексті міждер-
жавних відносин і боротьби за українську державність. Такий підхід дає 
змогу чіткіше побачити збройну агресію та окупацію України 
більшовицькою Росією. У цьому ж контексті належить звернути увагу на те, 
що в навчальних програмах предмета «Історія України» та курсу «Історія: 
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Україна і світ» у назвах розділів, які стосуються подій 1991 р., зазначено: 
«Відновлення незалежної України», що вказує на державотворчу 
спадкоємність сучасної України від УНР.

В оновлених навчальних програмах акцентовано увагу на понятті 
«українська політична нація». Приверненню уваги школярства до питання 
української політичної нації сприятиме й включення в програму постаті 
В’ячеслава Липинського.

У навчальних програмах увиразнено використання комуністичною 
владою голоду як політичного знаряддя. Зокрема, включено сюжет про 
голод 1928–1929 рр., який став своєрідною прелюдією Голодомору 1932–
1933 років. Голод 1928–1929 рр., хоча і стався на тлі недородів, усе ж був 
наслідком свідомих дій радянської/совєтської влади, її голодотворної 
політики. Таким чином більшовицький режим апробував масове голодування 
людей як знаряддя для приборкання українського села. Провокування 
світової продовольчої кризи (а по суті, голоду у кліматично вразливих 
регіонах світу) залишається політичним інструментом в руках сучасного 
керівництва Росії.

Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення про-
сторових контекстів української історії, створення додаткових можли-
востей для аналогій і порівнянь. Включено сюжет про національне державо-
творення ХХ ст. у країнах Балтії, Білорусі та Закавказзя. Цю інформацію 
внесено в контексті розпаду Російської імперії та Української революції.

Суттєвих змін зазнали навчальні програми в частині недавньої новітньої 
історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Феде-
рації проти України. Передбачено повний (окремим навчальним блоком) роз-
гляд російсько-української війни, що розпочалася в 2014 р. Наголошується 
на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо 
українців, національному опорі агресії та міжнародній підтримці України.

Навчальні програми оновлено і щодо переліків термінів/понять, що їх 
учнівство повинно знати/розуміти. Включено нові поняття, як-от: «присво-
єння суверенітету» (у значенні привласнення, захоплення союзним центром 
суверенітету Української Соціалістичної Радянської/Совєтської Республіки), 
«русскій мір», «рашизм»; замість вислову «політика русифікації» 
застосовано вислів «політика російщення», який точніше відбиває сутність 
явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття 
«колабораціонізм». Оновлена програма допускає, пропонує змінювати 
поняття «радянський» на «совєтський» у контекстах, що вказують на: 
1) непритаманні для України і нав’язані керівним центром СРСР/СССР 
політичні, економічні, соціальні та культурні практики (напр., світогляд 
«совєтської людини», «совєтизація», «концепція “совєтського народу”»); 
2) негативізацію, спотворення більшовиками (комуністами) понять «Ради», 
«радитися», «народовладдя». Складними для пояснення і розуміння можуть 
стати поняття «русскій мір» і «рашизм», які на сьогодні не мають остаточних 
визначень. Ці поняття рекомендовано вивчати, виокремлюючи характерні 
ознаки та їхні прояви у площині внутрішньої та зовнішньої політики 
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Російської Федерації.
Доктрина «русского міра» – неоімперська геополітична та ідеологічна 

теорія в Російській Федерації періоду путінізму, яка спрямована на ре-
конструкцію російської імперської ідентичності. Владою та значною час-
тиною інтелектуальної еліти, зокрема православного духовенства, Росій-
ської Федерації ця теорія бачиться як спосіб виходу з кризи ідентичності 
російського суспільства, зумовленої розпадом СРСР/СССР. Ґрунтується на 
переконанні про розпад СРСР/СССР як геополітичну катастрофу, 
історичну поразку та загрозу безпеці Росії. Йдеться про: 1) «розділеність 
російського народу» і його право на возз’єднання; 2) «штучність» нових 
державних кордонів; 3) необхідність захисту співвітчизників, у т. ч. 
силовими методами. Згідно з доктриною, «русскіми» вважаються: етнічні 
росіяни, незалежно від місця проживання; російськомовне населення, 
незалежно від національності; співвітчизники, які коли-небудь проживали на 
території Російської імперії, СРСР/СССР та інших державних утворень, а 
також їхні нащадки. У Росії доктрина слугує ідейним підґрунтям для 
закликів до історичного реваншу – збройної агресії з метою реставрації 
Росії в кордонах СРСР/СССР до 1991 р., повернення російського контролю 
над країнами і територіями, які в минулому належали до Російської імперії 
чи були сателітами Радянського/Совєтського Союзу. Доктрина стала 
виправданням прямої збройної агресії Російської Федерації проти України 
під претекстом «захисту російського і російськомовного населення». Така 
політика в цілому підтримується населенням Росії.

Рашизм  – (квазі)ідеологія і практика владного режиму Російської Фе-
дерації наприкінці ХХ – першій чверті ХХІ ст., яка остаточно сформувалася 
під час президентства Владіміра Путіна. Термін з’явився в 1990 р., однак 
набув поширення з початком повномасштабної збройної агресії Росії проти 
України в 2022 р. Рашизм увібрав риси фашизму, нацизму, великодержавного 
шовінізму, імперства, релігійного традиціоналізму, ностальгії за радян-
ським/совєтським минулим. Базується на ідеї про особливу цивілізаційну 
місію російського народу, нетерпимості до культури інших народів (зокрема, 
західної цивілізації та ліберально-демократичних цінностей), 
тоталітаризмі та імперіалізмі радянського/совєтського типу. У внутрішній 
політиці проявляється в агресивній зневазі до особистості, порушенні прав 
людини на свободу слова, переслідуванні та знищенні опозиції й інститутів 
громадянського суспільства, використанні засобів інформації в цілях 
дезінформації та пропаганди. У зовнішній політиці – у порушенні принципів 
міжнародного права, територіальній експансії, збройній агресії та 
державному тероризмі проти сусідніх суверенних держав, нав’язуванні 
світові бачення минуло винятково у світлі російських інтересів, зловживанні 
правом вето в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, використанні 
енергоносіїв як знарядь геополітичного впливу. Спрямований на знищення 
(геноцид) українців як національної та державної спільноти.

На розгляд учительства пропонуємо також інший, але сутнісно подібний 
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варіант визначення поняття «рашизм».
Рашизм – різновид тоталітаризму (поряд із комунізмом, фашизмом, 

нацизмом), політична ідеологія та соціальна практика правлячого режиму 
Російської Федерації кінця ХХ  – початку ХХІ ст. Особливості рашизму – 
імперська ідеологія «русского міра» (зокрема  – ідеї про «особливу місію ро-
сійського народу» та його «старшість» по відношенню до інших 
слов’янських народів; утвердження російської версії православ’я як єдиної 
«правильної» християнської конфесії; авторитаризм, тоталітаризм та 
заперечення демократії; використання новітніх технологій для пропаганди в 
суспільстві, зараженому великодержавним шовінізмом; «обґрунтування» 
права Росії на «захист російськомовного населення» в інших державах світу; 
воєнна агресія, готовність до масових людських втрат серед населення 
країн – жертв агресії та самої Росії.

Під час вивченні історії та громадянської освіти Міністерство освіти і 
науки України рекомендує використовувати посібники «“Нариси з історії 
Криму XVIII – початку XIX ст.: додатковий матеріал для вчителів” для 7-
8 класів загальної середньої освіти / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волоше-
нюк О. В. / за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. – 
Київ: АУП, ЦВП, 2019. – 71 с.», «Історія Криму першої половини ХХ ст. 
Нариси. Навчальний посібник 10 клас. / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Воло-
шенюк О. В. / за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., 
Євтушенко Р. І. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 
2020. – 66 с.»; «Нариси з історії Криму у ХХ ст.: 1939–1990 рр.: додатковий 
матеріал для вчителів для 10 класу загальної середньої освіти. Навчально-
методичний посібник / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / за 
редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. – Київ: Академія української 
преси, Центр вільної преси, 2021. – 71 с.». Першим посеред низки аргументів, 
якими Росія виправдовує анексію Криму є нібито приналежність півострова 
до етнічних «слов’янських земель». Зазначені посібники містять матеріали до 
уроків історії та громадянської освіти і показують, як провадилася 
цілеспрямована політика Російської імперії та СРСР/СССР, спрямована на 
створення несприятливих умов для кримськотатарського населення, і 
навпаки, – сприятливих для росіян. Посібники пропонують низку завдань з 
формування навичок верифікації джерел, зокрема візуальних, і критичного 
мислення. Видання доступні за такими покликаннями: 
https://aup.com.ua/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori/, 
https://aup.com.ua/istoriya-krimu-pershoi-polovini-khkh-st-na/, https://aup.com.ua/ 
19786-2/.

Також рекомендуємо звернути увагу на книжку «Українська історія в 
кінофільмах: посібник для вчителя / Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., 
Новікова Л. Є., Тримбач С. В, Черков Г. А. / за редакцією Волошенюк О. В., 
Іванова В. Ф. – Київ: ЦВП, АУП, 2018. – 57 с.». Цей посібник для 
вчительства, яке навчає історії та медіаграмотності. Звернення до 
українських кінотекстів дозволить популяризувати кінематографічну 
грамотність та через призму мистецьких творів дискутувати про конфліктні 

https://aup.com.ua/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori/
https://aup.com.ua/istoriya-krimu-pershoi-polovini-khkh-st-na/
https://aup.com.ua/%2019786-2/
https://aup.com.ua/%2019786-2/


16

ситуації і складні соціальні процеси в Україні. Конспекти занять також 
можуть бути використані під час вивчення курсів за вибором, факультативів, 
виховних годин, занять гуртків юних істориків, журналістів тощо. 
Завантажити видання можна за покликанням: https://aup.com.ua/ukrainska-
istoriya-v-kinofilmakh-pos/.

Видання «Освітні практики із запобігання інфодемії, або Як не ізолю-
ватися від правди. Навчальний посібник / за редакцією Волошенюк О., Єв-
тушенко Р., Іванова В., Кулакова А. – Київ: АУП, Інтерньюз-Україна, ЦВП, 
2020. – 68 с.» (https://aup.com.ua/osvitni-praktiki-iz-zapobigannya-info/) та від-
повідний відеокурс розроблені Академією української преси та громадським 
об’єднанням «Інтерньюз-Україна» у партнерстві з Міністерством освіти і 
науки України як освітня відповідь на інфодемію – поширення недостовірної 
та неточної інформації щодо COVID-19. Посеред інших розроблена лекція з 
історії та громадянської освіти: https://medialiteracy.org.ua/videokurs-osvitni-
praktyky/.

Міністерством освіти і науки України також рекомендовано посібник 
«НАТО – cила, що захищає мирних громадян / Т. Бакка, О. Волошенюк, 
О. Желіба, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мальований, О. Мокрогуз; за 
ред. О. Волошенюк, С. Дьоми. – Київ: ВСВСДГО, 2019. – 164 с.» 
https://natodef.gromadosvita.org.ua/ Він створений задля того, щоб зробити 
натознавство елементом викладання історії, політології та громадянської 
освіти в закладах загальної середньої освіти. Посібник має діалогічно-
практичну спрямованість, може використовуватись у ході підвищення 
кваліфікації вчительства. Вправи і завдання посібника можуть бути вико-
ристані як для вивчення курсу за вибором, так і для проведення виховних 
годин, занять гуртків юних істориків і журналістів.

На методичних ресурсах Академії української преси (https://aup.com.ua/) 
започатковано рубрику «Медіаграмотність в умовах війни», де учительство 
може знайти нові розробки занять (https://toolbox.medialiteracy.org.ua/pred 
met/mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox).

У зв’язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в 
Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 р. і призвело до тимчасового 
призупинення навчання, а потім до переходу на дистанційне навчання, ре-
комендуємо на початку 2022/2023 навчального року здійснити діагностику 
навчальних досягнень учнівства. Для цього варто вдатися до організації 
різних видів діяльності учениць/учнів та/або педагогічного спостереження, 
щоб спланувати систематизацію, узагальнення та закріплення навчального 
матеріалу, що опановувався дистанційно. В календарно-тематичному 
плануванні слід визначити для такої роботи достатньо навчального часу, 
оптимально ущільнивши новий зміст.

З історії не передбачено «обов’язковості» письмових узагальнювальних 
чи контрольних робіт. Формати (усні, письмові, комбіновані; «паперові», 
електронні) завдань для уроків узагальнення та/або тематичного контролю 
учительство обирає особисто. Оцінювання досягнень здобувачок/здобувачів 
освіти на уроках узагальнення відбувається на розсуд учительки/учителя. На 

https://aup.com.ua/ukrainska-istoriya-v-kinofilmakh-pos/
https://aup.com.ua/ukrainska-istoriya-v-kinofilmakh-pos/
https://aup.com.ua/osvitni-praktiki-iz-zapobigannya-info/
https://medialiteracy.org.ua/videokurs-osvitni-praktyky/
https://medialiteracy.org.ua/videokurs-osvitni-praktyky/
https://aup.com.ua/
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/pred
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уроках тематичного контролю оцінюються результати виконання завдань 
усіх присутніх учениць/учнів. Виставлені бали за такі уроки допомагають 
визначити перебіг динаміки пізнавальної діяльності школярства і більш 
об’єктивно здійснити тематичні, а згодом семестрові оцінювання. Згідно з 
«Інструкцією з ведення класного журналу…», затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 р. № 496, «при 
виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, 
що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми».

Сучасний урок  – це динамічне, мобільне, варіативне освітньо-виховне 
заняття. Тому його проєктування має передбачати можливості 
конструювання, внесення змін, реагування на виклики й несподіванки. 
Методичні прийоми, які використовуються на уроках, треба добирати з 
урахуванням вимог до результатів навчально-пізнавальної діяльності, що 
відображені в модельних навчальних/навчальних програмах.

Компетентнісно орієнтована парадигма покликана змістити наголоси у 
співвідношенні між навчанням та учінням. Зокрема, для учениць/учнів 
процес засвоєння, по суті, запам’ятовування знань мав би поступитися 
місцем діяльнісному пізнанню і мав би завершуватися (в школі) не стільки 
обсягом «здобутих» (завчених) знань, скільки сформованими уміннями, 
навичками, досвідом, ставленнями. Тому сутність місії учительства теж мала 
би змінитися: не «викладати», чи, навіть, навчати, але комунікувати, 
координувати, взаємодіяти, супроводжувати пізнавальну діяльність 
здобувачок/здобувачів освіти. Тобто мають застосовуватись не лише 
методичні прийоми повідомлення знань, але, здебільшого, прийоми 
формування та вдосконалення умінь і навичок.

Сьогодні на уроках історії вчительство послуговується розмаїттям 
інформаційних ресурсів. Візуальні історичні джерела, аудіо-, відео-, 
електронні (он чи офлайн) матеріали, соціальні додатки, беззаперечно, 
зацікавлюють до учіння, підвищують його якість. Проте, одним з головних 
«інструментів» учительки/учителя залишається підручник.

Адже сучасний підручник з історії – це самодостатній навчально-
методичний засіб. Він є не лише навчальною книжкою для учениці/учня, що 
пропонує тексти та ілюстрації змісту, а й методичною допомогою для 
учительки/учителя, що містить вправи, запитання, завдання, пам’ятки, тести, 
QR-коди з покликанням на додаткову інформацію, пізнавальні Інтернет-
сторінки, ігри. Такими можливостями не слід нехтувати в жодному разі. 
Також повною мірою необхідно використовувати потенціал навчальних 
посібників, зокрема робочих зошитів: рукописних чи з друкованою основою.

Учнівські зошити з історії учительки/учителі можуть переглядати один 
раз на семестр, і оцінка за ведення зошита може виставлятися в журнал. 
У  такому випадку вона прирівнюється до поточної. Так само допустимо 
чинити з виконаними в зошитах практичними чи творчими завданнями, 
завданнями на контурних мапах. В учнівських рукописних зошитах можуть 
міститися супровідні записи, таблиці, замальовки, опорні схеми, виконані 
«від руки», простими чи кольоровими олівцями, ручками.
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Підручники, посібники (у тому числі електронні), робочі зошити з дру-
кованими основами, зошити для контролю та/або корекції пізнавальних 
досягнень, атласи, контурні, настінні мапи, що використовуються на уроках, 
повинні мати грифи Міністерства освіти і науки України.

Упродовж 2022/2023 навчального року в Україні традиційно відзна-
чатимуть/вшановуватимуть роковини важливих історичних подій. Бажано, 
щоб вони знайшли відображення як на уроках історії, так і в позаурочній 
навчально-виховній діяльності.

Визначні/пам’ятні дати, які відзначатимуть/вшановуватимуть у 2022–
2023 роках на державному рівні, зафіксовано в Постанові Верховної Ради 
України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022–2023 роках».

Цьогоріч в Україні День пам’яті жертв Голодомору випадає на 
26 листопада 2022 р. (як традиційно  – у четверту суботу листопада). 
Вшановуючи роковини Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду Українського 
народу, особливу увагу належить приділити набуттю здобувачами/здобу-
вачками освіти конкретно-історичних знань та осмисленню дітьми обставин 
виникнення, перебігу та наслідків сталінської політики творення голоду. 
Важливим є також поєднання класних та позакласних заходів для активізації 
потенціалу педагогіки партнерства, поєднання зусиль учительства-учнівства-
батьківства для кращого осмислення й передання пам’яті про голод-геноцид 
з огляду виховання усвідомлення цінності власної держави, демократичних 
свобод, а також соціальної активності та відповідальності.

9 рудня 2022 р. у світі та в Україні відзначатимуть чергову річницю при-
йняття Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Конвенції про 
геноцид (09.12.1948 р.). Важливо звернути увагу на те, що автор концепції 
про геноцид Рафаель Лемкін досліджував це явище, зокрема, на прикладі 
Голокосту, та був одним із перших, хто запропонував кваліфікувати 
Голодомор 1932–1933 рр. в Україні як геноцид Українського народу. 
10 грудня 2022 р. у світі та в Україні відзначатимуть чергову річницю 
прийняття Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Загальної 
декларації прав людини (10.12.1948 р.). Очевидно, що ці важливі дати є 
особливо актуальними за умов повномасштабної війни Російської Федерації 
проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., та супроводжується 
численними порушеннями прав людини, а дії, вчинені збройними силами 
Росії за наказами її політичного і військового керівництва є геноцидом 
Українського народу (визнання цих дій геноцидом Українського народу 
відображено у відповідній Постанові Верховної Ради України «Про Заяву 
Верховної Ради України “Про вчинення Російською Федерацією геноциду в 
Україні”» від 14.04.2022 р.).

У 2022/2023 навчальному році здобувачки/здобувачі освіти, учительки/ 
учителі, науковиці/науковці закладів загальної середньої, професійної освіти 
та інших можуть долучитися до Всеукраїнського конкурсу учнівських 
робіт імені Лідії Коваленко і Володимира Маняка. Його вже традиційно 
проводитиме Інститут історії України Національної академії наук України у 
співпраці з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Науково-
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освітнього консорціуму вивчення Голодомору (HREC) при Канадському 
інституті українських студій Альбертського університету.

У 2022/2023 навчальному році здобувачки/здобувачі освіти, учительки/ 
учителі закладів загальної середньої освіти та інших можуть долучитися до 
чергового, ХІХ Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, студентів та 
вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності». Організа-
торами конкурсу традиційно є Міністерство освіти і науки України та Укра-
їнський інститут вивчення Голокосту «Ткума».

Для належної організації навчання історії та відзначення/вшанування 
визначних/пам’ятних подій учительство може скористатися вебсторінками 
офіційних інституцій та громадських об’єднань. Це, зокрема:

Громадський проект «LIKБЕЗ. Історичний фронт»: http://likbez.org.ua;
Електронний архів українського визвольного руху: http://avr.org.ua;
Інститут історії України Національної академії наук України:

http://history.org.ua;
Історична правда: https://istpravda.com.ua;
Україна Incognita: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita.
Український інститут національної пам'яті: https://uinp.gov.ua;
Український освітянський видавничий центр «ОРІОН»:

https://orioncentr.com.ua/vebinary.

Основи правознавства
Правознавство як навчальний предмет сприяє особистісному розвитку і 

творчій самореалізації кожного учня через визнання загальнолюдських 
цінностей, здатність розуміти й оцінювати правові події, явища та процеси, 
формування критичного мислення, аналіз життєвих ситуацій відповідно до 
чинних правових норм. 

У 2022/2023 навчальному році чинними є навчальні програми:
«Основи правознавства. 9 клас» - оновлена навчальна програма 

(затверджено та надано гриф  «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України» наказом МОН від 03.08.2022 № 698);

«Правознавство (профільний рівень). 10–11 класи». 
Програми розміщено на офіційному вебсайті Міністерства.
У 2022 році було внесено низку змін до програми «Основи право-

знавства» для учнів 9 класів.
Зокрема, в пояснювальній записці додано: короткий опис змісту й 

основних положень кожного розділу програми з метою показати вчителю 
логіку побудови навчального матеріалу та закцентувати його увагу на 
основних питаннях змісту; таблицю з розлогим описом компетентнісного 
потенціалу предмета для практичної реалізації компетентнісного підходу в 
навчанні учнів.

З огляду на новітні методологічні принципи викладання суспільних 
предметів зазначається, що доречно розпочинати вивчення основ право-
знавства з обмірковування таких основоположних цінностей як людська 
гідність, свобода, рівність, справедливість, які частково відомі учням з інших 

http://likbez.org.ua/
http://avr.org.ua/
http://history.org.ua/
https://istpravda.com.ua/
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita
https://uinp.gov.ua/
https://orioncentr.com.ua/vebinary
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предметів, акцентуючи увагу на тому, що людина є найвищою цінністю 
демократичного суспільства. Слід звертати увагу учнів на соціальні 
передумови виникнення права, що сформувалися на засадах суспільної згоди, 
спираючись на моральні ідеї та релігійні принципи.

За сучасною парадигмою праворозуміння право має базовий характер в 
системі соціального регулювання та історично передує виникненню держави, 
тому доречним є пояснення сутності правового регулювання суспільних 
відносин через визначення службової ролі держави щодо суспільства, 
спираючись на правові інструменти, зокрема принцип верховенства права. 
Для з’ясування значущості права важливо формувати в учнів розуміння не 
лише його інструментальної цінності (способи, методи, типи, прийоми), а й 
соціальної цінності, вираженої через служіння інтересам людини, а не 
держави.

У зміст навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас) 
відповідно до нової логіки його побудови та нових змістових акцентів 
внесено такі зміни: оновлено назву двох розділів: 1 – «Основи теорії права і 
держави»; 5 – «Правнича професія»; введено нові питання та теми 
практичних занять: а) ціннісно-смислові, а саме: «Цінність права», 
«Соціальне призначення держави» (практичне заняття), «Права людини. 
Покоління прав людини», «Демократія. Верховенство права»; «Зобов’язання 
держави у сфері прав людини: повага, захист, забезпечення» (практичне 
заняття), «Права дитини та їх захист»; б) пов’язані з викликами сьогодення 
як-от «Захист прав дитини від жорстокого поводження, експлуатації або 
інших форм насильства» (практичне заняття); в) такі, що стосуються 
неповнолітніх як учасників правових відносин, це: «Неповнолітні як 
учасники договірних правовідносин», «Спадкування і спадщина», 
«Неповнолітні як користувачі мережі Інтернет» (практичне заняття), 
«Здійснення права неповнолітніх на результати інтелектуальної власності» 
(практичне заняття), «Працевлаштування неповнолітніх. Складання резюме. 
Співбесіда» (практичне заняття); оновлено зміст розділу 5 «Правнича 
професія» для посилання профорієнтаційного компоненту за рахунок тем 
«Призначення правника у сучасному демократичному суспільстві» та «Про-
фесійна етика правника» (практичне заняття).

Викладання навчальних предметів «Основи правознавства» у 9 класі та 
«Правознавство» для учнів 10–11 класів у 2022/2023 навчальному/році обу-
мовлене особливостями національної правової системи в умовах дії 
правового режиму воєнного стану та повномасштабної збройної агресії РФ 
проти України. Це потребує поєднання у викладанні загальних питань права 
з урахуванням законодавчих змін, пов’язаних із введенням воєнного стану та 
створенням правових умов для підвищення обороноздатності держави, 
захисту національної безпеки і територіальної цілісності.

Однією із новел навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас) є 
питання, присвячені надзвичайному та воєнному стану. В цьому контексті 
важливим є донесення до учнів змісту спеціально-правового характеру 
названих адміністративно-правових режимів, що полягає в особливій про-
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цедурі їх введення, зміні функціонування органів публічної влади, обмеженні 
окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і 
законних інтересів юридичних осіб. Особливо слід звернути увагу на 
повноваження військового командування та військових адміністрацій під час 
дії режиму воєнного стану, а також на правові основи національного 
спротиву (територіальна оборона, рух Опору та підготовка громадян України 
до національного спротиву) й забезпечення участі цивільних осіб у захисті 
України.

У новому навчальному році серед законодавчих змін із питань загаль-
ноправового регулювання, що були прийняті до введення воєнного стану, 
необхідно враховувати наступні: Закони України «Про корінні народи Укра-
їни» від 01.07.2021 № 1616-ІХ, «Про основи національного спротиву» від 
16.07.2021 № 1702-ІХ, «Про запобігання та протидію антисемітизму в Укра-
їні» від 22.09.2021 № 1770-ІХ, «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-ІХ, 
«Про Службу військового капеланства» від 30.11.2021 № 1915-ІХ, «Про 
внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо 
спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб» від 
14.12.2021 № 1941-ІХ.

В умовах бойових дій на території України необхідно актуалізувати 
теми програмового матеріалу, присвячені правовому і соціальному захисту 
внутрішньо переміщених осіб, забезпеченню прав і свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України, правовому статусу біженців та осіб, 
які потребують тимчасового захисту, а також осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 26 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» правосуддя на території, на якій введено 
воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, 
створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення 
будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості 
здійснювати правосуддя судами, які діють на території, де введено воєнний 
стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність 
судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом 
порядку змінено місцезнаходження судів. Створення надзвичайних та 
особливих судів не допускається.

Після введення воєнного стану в Україні відбулися значні зміни у 
кримінальному законодавстві України, а саме:

– посилення кримінальної відповідальності за злочини проти основ 
національної безпеки України (державна зрада, диверсія);

– посилення кримінальної відповідальності за мародерство (статті 185-
187, 189, 191 Кримінального кодексу України);

– забезпечення юридичної відповідальності осіб, які здійснювали кола-
бораційну діяльність (зокрема, позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю як основне або додаткове покарання за 
вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки 
України, передбачених статтею 1111 Кримінального кодексу України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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строком від 10 до 15 років; криміналізація колабораційної діяльності 
(стаття 1111 Кримінального кодексу України);

– криміналізація дій, пов’язаних із несанкціонованим поширенням 
інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових при-
пасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчи-
нене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 1142 Кримінального 
кодексу України);

– скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної 
здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв;

– запровадження кримінальної відповідальності за незаконне викорис-
тання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги (стаття 2012 Кримінального кодексу 
України);

– доповнення переліку обставин, що виключають кримінальну проти-
правність діяння в умовах дії воєнного стану обставиною виконання 
обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України (стаття 431 Кримінального кодексу України).

Під час дії воєнного стану зупинено застосування окремих норм трудо-
вого законодавства України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 
№ 2136-ІХ, яким тимчасово змінено норми Кодексу законів про працю 
України щодо укладення трудового договору, змін істотних умов праці, 
розірвання трудового договору з ініціативи працівника або роботодавця, 
встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку, оплати праці, 
порядку надання відпусток, призупинення дії трудового договору.

Окремою структурним складником навчальних програм із зазначених 
предметів є практичні заняття, спрямовані на формування/розвиток в 
учнівства уміння практичного застосування набутих правових знань та 
окремих положень законодавства. Кожне практичне заняття є тематичним і 
має певне змістове наповнення відповідно до контексту конкретної теми. 
Залежно від пізнавальних інтересів конкретного класного колективу та 
часового ресурсу вчитель може обирати із зазначених у програмі теми 
практичних занять або пропонувати свої. У 9 класі рекомендується 
проводити щонайменше одне практичне заняття із запропонованих 
навчальною програмою «Основи правознавства» до розділу чи теми.

На практичних заняттях доцільно використовувати методи 
кооперативної роботи, дослідницькі методи, метод проблемного викладу. 
Відповідно до сучасних методичних підходів учитель не сам пропонує 
проблему, а визначає її спільно з учнями. Також спільно слід виробити 
критерії оцінювання роботи учнів. Основним завданням учителя на 
практичних заняттях є організація процесу та сприяння, допомога учням під 
час розв’язання проблем.

Серед інформаційних ресурсів для проведення практичних занять, 
зокрема з акцентом на права людини, слід використовувати напрацювання 
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міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Європи та ОБСЄ, розміщені у 
відкритому доступі у мережі Інтернет. Особливу увагу варто приділити 
«Керівним принципам освіти в галузі прав людини для систем середньої 
школи», розроблені Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 
що містять конкретні рекомендації для впровадження освіти з прав людини у 
ЗСО. Документ доступний за посиланням: http://osce.org/odihr/93969.

У навчанні правознавства слід акцентувати увагу на правах людини як 
наскрізному компоненті всіх навчальних предметів. Відповідно до Указу 
Президента України № 119 «Про Національну стратегію у сфері прав 
людини» від 24 березня 2021 року, зміст освіти повинен включати 
формування в учасників освітнього процесу поваги до прав людини, її 
гідності, засад демократії, ненасильницької культури та культури 
доброчесності. Важливо забезпечити формування цінностей та світогляду 
здобувачів освіти як невід’ємних складників компетентнісного підходу, а 
також імплементувати в освітній процес положення Всесвітньої програми 
освіти у сфері прав людини та Хартії Ради Європи з освіти для 
демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини.

Для формування безпечної поведінки учнів в Інтернеті помічними 
ресурсами будуть посібники, розроблені/перекладені українською мовою за 
сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, а саме: «Онлайк» – друге 
оновлене видання навчально-методичного посібника «Керівництво із 
соціальнопедагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків 
в інтернеті». Перше видання схвалено для використання в закладах освіти 
комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» від 09.11.2017 № 21.1/12-Г-761): доступний за посиланням: 
https://osce.org/files/f/documents/0/f/483533.pdf; «Інтернет, який ми хочемо – 
посібник для учителів» (The Web We Want): доступний за посиланням: 
http://webwewant.eu/documents/10180/973204/Handbook_teachers_lesson_plans_
all_UA.pdf/87b2bd1c-bcab-4701-8017-19dff1887003; «Інтернет, який ми хо-
чемо – посібник для підлітків» (The Web We Want): доступний за 
посиланням: 
http://webwewant.eu/documents/10180/945868/WebWeWant_youthUA.pdf/b5d8c
012-ff53-40d0-967e-e0dc32ffcb22

Для посилення практико-орієнтованого складника навчання, розробки та 
проведення практичних вправ із прав людини помічним буде посібник, 
розроблений Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ спільно з 
Радою Європи, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини та 
ЮНЕСКО «Освіта у сфері прав людини у шкільній системі Європи, 
Центральної Азії та Північної Америки: збірник прикладів успішних 
практик». Доступний за посиланням: 
http://osce.org/ru/odihr/102230?download=true.

Також корисним буде оновлений посібник з освіти з прав людини за 
участю молоді «Компас», виданий у межах проєкту Ради Європи «Молодь за 
демократію в Україні», що реалізується у межах Плану дій Ради Європи для 

http://osce.org/odihr/93969
http://webwewant.eu/documents/10180/973204/Handbook_teachers_lesson_plans_all_UA.pdf/87b2bd1c-bcab-4701-8017-19dff1887003
http://webwewant.eu/documents/10180/973204/Handbook_teachers_lesson_plans_all_UA.pdf/87b2bd1c-bcab-4701-8017-19dff1887003
http://webwewant.eu/documents/10180/945868/WebWeWant_youthUA.pdf/b5d8c012-ff53-40d0-967e-e0dc32ffcb22
http://webwewant.eu/documents/10180/945868/WebWeWant_youthUA.pdf/b5d8c012-ff53-40d0-967e-e0dc32ffcb22
http://osce.org/ru/odihr/102230?download=true
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/youth-for-democracy-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/youth-for-democracy-in-ukraine
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України на 2018–2022 роки та ґрунтується на попередньому досвіді та про-
дуктивній двосторонній співпраці Ради Європи та Міністерства молоді та 
спорту України у межах Рамкової програми співробітництва в галузі 
молодіжної політики між Радою Європи та Міністерством молоді та спорту 
України на 2016-2020 роки. Доступний за посиланням: 
https://coe.int/uk/web/compass

Оцінювання учнів є невід’ємною частиною освітнього процесу. Його 
метою є не лише перевірка і контроль знань і умінь учнів, а й забезпечення 
їхньої рефлексії та зворотного зв’язку вчителя. Тому на уроках слід застосо-
вувати формувальне оцінювання, що спрямоване на відстеження особистіс-
ного поступу кожного учня, опанування ним навчальним досвідом як основи 
компетентності, забезпечення його індивідуальної траєкторії розвитку. Фор-
мувальне оцінювання здійснюється постійно й передбачає надання учням 
підтримки, коригування засобів, форм і методів, проєктування подальших 
цілей навчання. Для формувального оцінювання вчитель може організувати 
самооцінювання та взаємооцінювання учнів.

Крім формувального, вчитель застосовує підсумкове оцінювання (тема-
тичне, семестрове та річне). Підсумкова оцінка за семестр виставляється з 
урахуванням результатів тематичного оцінювання.

Невід’ємним складником роботи вчителя правознавства є постійний 
моніторинг нових сучасних концепцій у розвитку теорії права, стандартів 
захисту прав людини, відхід від прив’язки до законодавства та навчання 
учнів основним принципам, доктринам та інститутам, в основі яких 
покладені права та основоположні свободи людини. Помічними у цьому 
контексті будуть новітні підручники у цій сфері, розроблені за сприяння 
Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, зокрема: «Конституційне право» (за 
ред. М. І. Козюбри): https://osce.org/files/f/documents/9/d/489959_0.pdf; 
«Загальна теорія права» (за ред. М. І. Козюбри): 
https://osce.org/files/f/documents/8/f/283756.pdf.

Для наскрізного викладання прав людини у межах курсу «Основи пра-
вознавства» для 9 класу та предмета «Правознавство» (профільний рівень) 
для 10-11 класів важливо підтримувати рівень компетенцій учнів у цій 
царині. Помічним у цьому контексті стане онлайн-курс «Права людини в 
освітньому просторі», розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Украйні 
спільно зі студією онлайн освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і 
науки України та рекомендований Міністерством (лист від 20.03.2019 
№ 1/11-2803). Курс допоможе учням зрозуміти сутність та еволюцію 
концепції прав людини; права кожної людини та особливості прав дитини; 
умови обмеження прав та їхнє гарантування державою; права учасників 
освітнього процесу, зокрема, в Інтернеті; ідею освітнього закладу, дружнього 
до дитини; стан дотримання прав у закладі освіти; механізми захисту прав 
людини в Україні. Доступ до курсу: https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about. Цей курс стане в нагоді вчителям під 
час викладання правознавства чи позакласної правової роботи; його також 
можуть зараховувати заклади післядипломної педагогічної освіти при 

https://coe.int/uk/web/compass
https://osce.org/files/f/documents/9/d/489959_0.pdf
https://osce.org/files/f/documents/8/f/283756.pdf
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
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проходженні вчителем курсів підвищенні кваліфікації (за умови отримання 
сертифіката).

Для розвитку навичок безпечної поведінки учнів в Інтернеті стане в 
пригоді Посібник з кібергігієни та протидії кібербулінгу, створений IREX в 
рамках програми «Мріємо та діємо» (2022 р.), що реалізується за фінансової 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з 
Центром «Розвиток КСВ», Будуємо Україну разом (БУР), Making Cents Inter-
national (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc 
Network. Посібник містить інтерактивні вправи для опанування учнями та-
кими навичками як: ідентифікувати кібер-загрози та реагувати на них, засто-
совувати правила безпечної поведінки в Інтернеті, та принципи онлайн кон-
фіденційності та цифрового сліду; ідентифікувати та протистояти проявам 
кібербулінгу. Доступний за посиланням: 
https://mriemotadiemorazom.org/resour ces.

В умовах війни вкрай актуальним є курс за вибором «Міжнародне гума-
нітарне право» (для учнів 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти), 
програма якого рекомендована Міністерством (лист від 02.07.2018 № 22.1/12-
Г-470). Вивчення курсу спрямоване на вироблення в учнів стійкої зацікавле-
ності проблемами міжнародного гуманітарного права; формування вміння 
використовувати гуманістичні цінності як базові в повсякденному житті і в 
подальшій професійній діяльності, вести діалог, спілкуватися з носіями 
різних культур і цінностей; розвиток культури ненасильницьких відносин, 
вміння аналізувати свої погляди тощо. Надзвичайно важливим є формування 
громадянсько активного та відповідального учнівства, здатного 
дотримуватися норм гуманітарного права і принципів поваги до життя і 
людської гідності, захищати і розвивати їх у майбутніх сферах своєї 
діяльності. Учні мають розуміти причини появи тимчасово переміщених 
осіб, біженців, складнощі їхнього життя тощо.

Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Національним 
Товариством Червоного Хреста в Україні за підтримки Міністерства розроб-
лено посібник та онлайн курс «Вивчаючи міжнародне гуманітарне право». Їх 
завдання – сприяти формуванню громадянської компетентності учнів через 
опанування комплексом знань, вмінь і ставлень, які просувають ідею людя-
ності і формують запит щодо зменшення насильства під час збройного 
конфлікту, нетерпимого ставлення до воєнних злочинів, подолання безкар-
ності та постконфліктного врегулювання і впровадження перехідного право-
суддя. Головна мета курсу – надати учням 10–11 класів первинні знання 
щодо природи та змісту міжнародного гуманітарного права і показати його 
нерозривний зв’язок із правами людини та цінностями сучасної цивілізації, 
ознайомити з діяльністю міжнародних гуманітарних організацій, Червоного 
Хреста в Україні, мотивуючи їх до глибшого розуміння понять людяності, 
гуманізму, справедливості та миру. Зміст курсу містить  історичну та правову 
інформацію щодо основ міжнародного гуманітарного права та його 
ключових принципів – гуманності, розрізнення, пропорційності (сумірності), 
прийняття запобіжних заходів під час нападу, заборони заподіяння 

https://mriemotadiemorazom.org/resour%20ces
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надмірних ушкоджень і зайвих страждань. Основна увага у навчанні курсу 
має бути спрямована на розвиток соціальних та громадянських 
компетентностей, пов’язаних з ідеями гуманності, моралі, прав людини, 
верховенства права, справедливості, свободи, спроможності діяти як 
відповідальні громадяни, а також комунікативних навичок, допитливості, 
емпатії, сприйняття ситуації невизначеності та багатозадачності, уміння 
конструктивно взаємодіяти з іншими.

Курс розрахований курс на 17 навчальних годин і складається із 10 тем / 
модулів, має вступ та урок узагальнення. Кількість годин на вивчення кожної 
теми – орієнтовна. Вчитель може самостійно планувати освітній процес за-
лежно від поставлених завдань, наявності навчального часу та особливостей 
учнівського колективу. Цей курс може вивчатися як курс за вибором у 10–
11 класах, поглиблений модуль у курсі правознавства, використовуватися як 
програма тематичного гуртка тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами вивчення 
пропонованого змісту та навчальної діяльності пропонується за чинними 
критеріями оцінювання з курсу правознавства із урахуванням формувального 
оцінювання.

Для проведення цікавих та практичних уроків із правознавства можна 
використовувати матеріали Освітнього центру, що відкрився у Верховній 
Раді України 19 липня 2019 року. Його мета – підвищення довіри громадян 
до Верховної Ради України через ознайомлення їх з роботою парламенту та 
депутатського корпусу. Головною цільовою аудиторією Освітнього центру 
Верховної Ради України є молодь, зокрема школярі та студенти. Додаткова 
інформація за посиланням: https://iportal.rada.gov.ua/documents/origin_docum/ 
2592.html

Громадянська освіта
У 2022/2023 навчальному році чинною є навчальна програма «Гро-

мадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас» для закладів загальної серед-
ньої освіти (затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України» наказом МОН від 03.08.2022 № 698). Програму 
розміщено на офіційному вебсайті Міністерства.

Відповідно до навчальної програми учні 10-х класів продовжать 
вивчати інтегрований курс «Громадянська освіта».

У 2022 році до змісту програми з громадянської освіти було внесено 
низку змін, основні з них такі.

У пояснювальній записці навчальної програми конкретизовано мету 
громадянської освіти, що полягає в цілеспрямованій підготовці учнівства до 
ефективного функціонування в системі демократичних суспільних відносин 
на основі соціальної взаємодії, громадянської участі та відповідальності. До 
завдань, через які реалізується мета курсу, додано завдання з формування 
приналежності до політичної нації.

У змісті розділу 2 програми: змінено окремі назви тем, що стосуються 
еволюції та розвитку прав людини, прав дитини; механізми захисту прав 
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людини і прав дитини подано як складова загальних механізмів захисту прав 
людини, що є більш точним з точки зору міжнародного права прав людини, 
дає змогу сформувати цілісне уявлення про механізми та процедури захисту 
прав людини та прав дитини на міжнародному та національному рівнях, 
зрозуміти, що є спільним і якими є особливості захисту прав дитини; додано 
тему «Права людини та права дитини в умовах збройного конфлікту», адже у 
зв’язку з війною РФ проти України права людини та права дитини пере-
бувають під загрозою суттєвого та системного порушення в силу природи 
війни; ця тема покликана сформувати розуміння того, які права підлягають 
обмеженню, які є механізми і процедури захисту прав людини в період 
збройного конфлікту, які спеціальні норми діють під час збройного 
конфлікту для обмеження насильства та захисту жертв війни; додано теми 
практичних занять щодо ролі правозахисних організацій та правозахисників; 
способів та шляхів захисту цивільних осіб в умовах збройного конфлікту; дій 
для убезпечення себе та своїх близьких в умовах збройного конфлікту, які є 
актуальними темами сьогодення.

У розділі 3 програми: посилено увагу до вивчення явища війни як 
найжорсткішого прояву збройного конфлікту; додано тему щодо громадян-
ського опору як відповідь на виклик часу; перенесено в інший розділ розгляд 
поняття «правова держава».

У розділі 4 програми: вилучено питання виборчого права як таке, що 
має суто юридичний, а не громадянознавчий зміст; увиразнено роль 
політичних партій в демократичній державі; закцентовано увагу на ролі 
громадських організацій у розбудові громадянського суспільства, на 
активності та відповідальності як вияві громадянської компетентності; 
актуалізована роль волонтерства як важливої складової громадянської 
культури; конкретизовані сутність та місія учнівського самоврядування, 
додано питання щодо електронного урядування, що є актуальним в умовах 
дистанційного навчання; додано тему практичного заняття щодо залученості 
до життя громади як важливого складника громадянської активності та вияву 
громадянськості.

В умовах війни РФ проти України особливо значення набуває розгляд 
питань, що стосуються світу інформації та мас медіа. Саме тому до розділу 5 
було внесено низку змін: посилена увага до агресивних проявів 
інформаційних війн в онлайн просторі; конкретизовано питання, що 
стосуються складових інформаційної безпеки; уточнено формулювання 
пропонованих тем практичних занять, додано теми, важливі з точки зору 
інформаційної війни та практичних навичок учнів.

У розділі 6 навчальної програми введені нові поняття «економічна 
безпека» та «соціальна держава» як важливі складові економіки країни в 
умовах військового стану; привернуто увагу до змін попиту і пропозиції, 
доходів та видатків державного бюджету у воєнний час; здійснено акцент на 
особливостях ведення домогосподарства в умовах військового стану, у зоні 
бойових дій, в окупації, під час евакуації, в тилу (втрата майна, доходів, інші 
видатки тощо); зроблено акцент на регулювання трудових відносин в умовах 
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війни; уточнено формулювання пропонованих тем практичних занять, додано 
теми, важливі з точки зору воєнного стану в економічному та суспільному 
житті України.

Також посилено увагу до глобальних загроз збройної агресії РФ проти 
України, актуалізовано явище міжнародної солідарності у випадку 
глобальних загроз, а також доповнено блоком про співпрацю й інтеграцію 
України в НАТО (розділ 7).

В оновленій програмі курсу теми практичних занять переважно у 
форматі питальних речень, що спонукає учнів до дослідження означеної 
проблеми, та додано теми, що є актуальними нині. Практичні заняття 
передбачають застосування набутих учнями знань та навичок у практичній 
площині. Учнівство може, наприклад, започаткувати й розробити проєкт, 
підготувати плакат, лепбук, скласти петицію, написати листа-звернення, 
допомогти тим, хто цього потребує, взяти участь у соціально значущих 
акціях громади тощо.

Навчальна програма курсу містить орієнтовний перелік тем практичних 
занять (6–8 до кожного розділу). Вчитель може обирати із запропонованого 
переліку чи пропонувати власні теми, враховуючи потреби та інтереси 
конкретного класного колективу та/або конкретних учнів. Рекомендується 
проводити 3–4 практичні заняття з кожного розділу.

Зміст програми з громадянської освіти не містить уроків узагальнення і 
тематичного контролю. Тому вчитель може (за необхідності) планувати такі 
уроки на свій розсуд, оскільки в програмі відсутній розподіл навчального 
матеріалу за годинами.

В оцінюванні головну учнів увагу слід приділяти не стільки здобуттю 
ними нових знань, скільки розвитку їхніх умінь і навичок, формуванню 
ціннісних орієнтирів. Основою оцінювання має бути діяльнісний компонент 
навчання – вміння учнів дебатувати, аргументувати власну думку (усно та 
письмово), досліджувати суспільно значимі явища, події і процеси, орга-
нізовувати кампанії з адвокації тощо. Застосування інструментів формуваль-
ного оцінювання, в тому числі й самооцінювання та взаємооцінювання, має 
надавати учням можливість аналізувати власний поступ, приймати рішення 
щодо вдосконалення власних навичок, спонукати до управління власним 
навчанням. Учитель може використовувати також педагогічне 
спостереження, аналіз діяльності учнів, надання зворотного зв’язку. Для 
підсумкового оцінювання учнів із курсу, що може здійснюватися наприкінці 
семестру (семестрове) та/або наприкінці навчального року (річне), можна 
застосовувати виконання учнями практичних робіт, навчальних проєктів, 
тестових завдань, письмових робіт (написання есеїв, створення інфографіки, 
таблиць, діаграм, аналіз текстових та візуальних джерел) та ін.

Громадянську освіту в закладах загальної середньої освіти не варто 
обмежувати навчанням у класі. Зміст такої освіти передбачає наскрізну 
реалізацію її завдань на всіх рівнях освітнього процесу: навчанні, позакласній 
роботі, виховному середовищі закладу освіти, соціальному партнерстві з 
місцевою громадою та батьками й близькими учнівству людьми.
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Всеукраїнською Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін 
«Нова Доба» на основі багаторічного досвіду імплементації освіти для демо-
кратичного громадянства в Україні, створено онлайн-платформу підручника 
з громадянської освіти для 10 класу www.citizen.in.ua. Текст онлайн 
підручника постійно доповнюється різними навчальними матеріалами: 
ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, цікавими фактами і прикладами з 
життя. Зокрема, на сайті www.citizen.in.ua працює онлайн курс з 
громадянської освіти для учнів 10 класу, що складається з 60 інтерактивних 
відеоуроків від кращих вчителів громадянської освіти України. Реєстрація 
вчителя та його здобувачів освіти на сайті дає змогу брати участь в 
опитуваннях, знайомитися із додатковими джерелами й здобувати за це 
додаткові бали, користуватися сервісами підсумкового оцінювання знань з 
кожного із семи розділів тощо.

Для реалізації діяльнісного підходу в навчанні учнів курсу, набуття 
ними ключових компетентностей, формування активної громадянської 
позиції та відповідальності, навичок конструктивної взаємодії стануть в 
пригоді посібники, створені міжнародною організацією IREX в рамках 
програми «Мріємо та діємо» що реалізується за фінансової підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Центром 
«Розвиток КСВ», Будуємо Україну разом (БУР), Making Cents International 
(MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network:

– посібник із громадянської освіти UNITY (2021 р.), адаптований до 
онлайн занять, який містить 4 теми-модулі: учнівське самоврядування, гро-
мадянське суспільство та організації, молодіжні обміни та політичні дебати 
(доступ за посиланням: https://mriemotadiemorazom.org/resources);

– посібник «Всі різні. Всі свої» (2022 р.), адаптований до онлайн занять, 
який містить практичні вправи для урочних і позаурочних форм діяльності з 
розвитку в учнів толерантності, виховання інклюзії та поваги до культурного 
різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити 
порозуміння з іншими людьми для досягнення суспільно значущих цілей; 
громадянської активності та обізнаності (доступ за посиланням 
https://mriemotadiemorazom.org/resources).

У контексті російської-української війни та  інформаційної агресії Росії 
особливе місце посідає медіаграмотність. На методичному ресурсі АУП 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/ в рубриці «Медіаграмотність в умовах 
війни» розміщені розробки занять https://toolbox.medialiteracy.org.ua/predmet/ 
mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox. На базі онлайн-
бібліотеки з медіаосвіти АУП є портал «Медіаосвіта та медіаграмотність» 
(доступ: http://medialiteracy.org.ua) як інтерактивна платформа для 
спілкування медіа педагогів, де розміщено відео архівом, новини медіаосвіти, 
електронна бібліотека, календар подій, плани уроків, презентації тощо.

Для вчителів стануть в пригоді навчальна програма для учнів 8 
(9) класів «Основи медіаграмотності» (пропедевтичний курс) 
https://aup.com.ua/uploads/ Program_8_9_2017.pdf, а також посібник «Основи 
медіа грамотності», що містить плани-конспекти занять відповідно до тем 

http://www.citizen.in.ua/
http://www.citizen.in.ua/
https://mriemotadiemorazom.org/resources.
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/predmet/%20mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/predmet/%20mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox
http://medialiteracy.org.ua/
https://aup.com.ua/uploads/%20Program_8_9_2017.pdf
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програми, основні та додаткові ресурси і матеріали. Доступ за покликанням: 
https://aup.com.ua/ book035/.

Під час вивчення курсу «Громадянська освіта» та інших предметів і 
курсів освітньої галузі помічним у навчанні учнів медіаграмотності та 
навичок критичного мислення стануть: посібник «Медіаграмотність на 
уроках суспільних дисциплін»; електронний посібник для вчителя 
«Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства». 

Для організації та проведення ефективних практичних занять з акту-
альних громадянознавчих тем курсу помічними будуть такі навчально-
методичні ресурси: Універсальний урок для учнів 8–11 класів «Медіаграмот-
ність під час війни: як вистояти в інформаційному потоці», розроблений 
міжнародною організацією IREX у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна грамотність» (доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1dIj67HTGvcgIVdVEQntifL1RWLmkLbVS?usp=sharing); «Very Veri-
fied: онлайн-курс з медіаграмотності», розроблений міжнародною органі-
зацією IREX у партнерстві зі студією онлайносвіти EdEra, що надає 
практичні навички медійної та інформаційної грамотності (доступ до 
ресурсу: https://verified.ed-era.com/ua); посібник «Інфомедійна грамотність 
онлайн» (2021 р.), розроблений IREX в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна грамотність», який містить вправи з інфомедійної грамотності 
для онлайн-навчання з розвитку навичок критичного сприйняття інформації, 
впевненого орієнтування в сучасному інформаційному світі та формування 
основ свідомого й відповідального медіаспоживання (доступ до ресурсу: 
https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/l2d-e_online_curriculum_6 
s_8-1.pdf; https://aup.com.ua/mm/).

Відповіддю на нинішні виклики українського суспільства може бути 
увага до регіональних особливостей й їхнє широке представлення у загаль-
ноукраїнському контексті, а також системний, інтегрований, 
компетентнісний підходи до знайомства з навколишнім середовищем і 
інклюзія у широкому сенсі цього слова. Для набуття практичних навичок й 
компетентностей для життя розроблений наскрізний інтегрований курс 
«Культура добросусідства», зміст якого є інтегрованим, що дає змогу 
здобувачу освіти усвідомити явища навколишнього життя в їх взаємозв’язку 
і взаємовпливі. Курс може стати важливим складником громадянської освіти 
дітей різного віку через залучення до освітнього процесу батьківства і 
громади, сприяючи інтеграції в суспільстві. Програми і посібник курсу 
уможливлюють широке застосування технологій активного навчання учнів 
(тренінги, дискусії, ділові ігри, кейс-стаді та ін.), а також організацію 
інтерактивного навчання учнів через дистанційні форми за допомогою 
онлайн платформ та різних онлайн інструментів.

Курс «Культура добросусідства» може бути введений у будь-якому 
класі як курс за вибором учнів за рахунок годин варіативної частини 
навчальних планів (35 годин на рік) або гурткової роботи чи 
використовуватися у позакласній роботі. Викладати курс можуть класні 
керівники – вчителі початкових класів, вчителі-предметники, шкільні 

https://aup.com.ua/%20book035/
https://drive.google.com/drive/%20folders/1dIj67HTGvcgIVdVEQntifL1RWLmkLbVS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/%20folders/1dIj67HTGvcgIVdVEQntifL1RWLmkLbVS?usp=sharing
https://verified.ed-era.com/ua
https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/l2d-e_online_curriculum_6%20s_8-1.pdf
https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/l2d-e_online_curriculum_6%20s_8-1.pdf
https://aup.com.ua/mm/
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психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі (за умови проходження ними 
відповідної методичної підготовки). Доступ за покликанням 
http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/ metodichna-pidtrimka/.

Рекомендуємо врахувати під час проведення уроків з теми 
«Лобіювання інтересів та корупція» в курсі «Громадянська освіта 
(інтегрований курс)» в закладах середньої освіти та закладах професійної та 
професійно-технічної освіти наступне: звернення до поняття доброчесності 
як позитивної концепції, що популяризує дотримання правових та етичних 
стандартів, замість корупції як негативного явища, яке підриває суспільний 
устрій; звернення уваги учнів на поняття доброчесності та доброчесної 
поведінки; акцентування уваги на необхідності дотримання доброчесної 
поведінки у повсякденному житті; ознайомлення учнів/учениць із наявними 
інструментами запобігання корупції та можливостями їх використання. Для 
підготовки уроків рекомендуємо використовувати інформаційні матеріали, 
розміщені на сайті Офісу розбудови доброчесності при Національному 
агентстві з питань запобігання корупції, а також методичні рекомендації до 
проведення антикорупційних уроків. Темою практичного заняття можна 
обрати створення «Кодексу доброчесності класу» з метою актуалізації та 
узагальнення знань учнів за темою доброчесності та запобігання корупції.

У закладах середньої освіти впроваджується Всеукраїнська програма 
освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», розроблена 
Європейським Центром ім. Вергеланда, Радою Європи та Міністерством 
освіти і науки України. Її метою є підтримка реформ із демократизації та 
децентралізації у сфері середньої освіти в Україні, впровадження освіти з 
демократичного громадянства та прав людини. Для підтримки розвитку куль-
тури демократії в освітніх закладах, розвитку громадянських 
компетентностей учнівства, формування цілісного розуміння культури 
демократії розроблено такі онлайн інструменти:

– збірка інтерактивних вправ для розвитку громадянських компетентнос-
тей на уроках різних предметах, т. зв. Тулбокс. Доступ: https://schools-for-
democracy.org/onlain-resursy/toolbox;

– інтерактивний посібник «Як побудувати демократичну школу: Ін-
терактивний посібник про загальношкільний підхід до формування демо-
кратичної культури школи та розвитку громадянських компетентностей» 
(доступ: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+Dem 
School101+2019_T3/about);

– цикл онлайн курсів: ««30 кроків до нової української школи: навчаємо 
громадянина»: «Стартуємо до успішної школи» (доступ: https://courses. 
prometheus.org.ua/courses/course-v1:EWC+DS101+2020_T3/about), «Успішне 
вчителювання – прості рецепти на щодень» (доступ: https://courses.prome 
theus.org.ua/courses/course-v1:EWC+DS101+2021_T1_3/about), «Секрети 
успішних директора і директорки школи» (доступ: https://courses.prome 
theus.org.ua/courses/course-v1:EWC+DS102+2021_T1/about), «Школа та гро-
мада для дитини» (доступ: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:EWC+DS101+2021_T1_4/about).

http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/%20metodichna-pidtrimka/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:EWC+DS101+2021_T1_4/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:EWC+DS101+2021_T1_4/about
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Ще одним викликом для громадянської освіти стала активна цифро-
візація суспільства. У зв’язку з цим громадяни потребують знань та навичок 
безпечної присутності та ефективної діяльності в онлайн-просторі. Згідно з 
моделлю освіти для цифрового громадянства Ради Європи, розвиток 
громадянських компетентностей у цифрову добу має включати, зокрема, 
навчання для повнішої онлайн-участі у демократичних процесах, реалізації 
та захисту прав людини, безпечної та відповідальної поведінки онлайн, 
формувати і підтримувати власну цифрову репутацію, вміння правильно 
розподіляти цифрове навантаження. Для ознайомлення із поняттям освіти 
для цифрового громадянства та його окремими складниками розроблений 
Онлайн-курс «Шкільне життя онлайн» для вчителів та директорів шкіл 
(програма «Демократична школа»). Доступ за посиланням: 
https://courses.prome theus.org.ua/courses/course-
v1:EWC+SL_ONLINE101+2022_T1/about.

Для розвитку навичок безпечної поведінки учнів в Інтернеті помічним 
буде Посібник з кібергігієни та протидії кібербулінгу, створений 
міжнародною організацією IREX в рамках програми «Мріємо та діємо» 
(2022 р.), який містить інтерактивні вправи для опанування учнями такими 
навичками як: ідентифікувати кібер-загрози та реагувати на них, 
застосовувати правила безпечної поведінки в Інтернеті, та принципи онлайн 
конфіденційності та цифрового сліду; ідентифікувати та протистояти 
проявам кібербулінгу (доступ за посиланням: 
https://mriemotadiemorazom.org/resources).

Курси духовно-морального спрямування
 Згідно з таблицею 13 Типової освітньої програми для закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 405) у 6 класах 
може вивчатись предмет «Етика» або курси духовно-морального 
спрямування. Тобто предмет «Основи християнської етики» може вивчатись 
за рахунок інваріантної складової. У початковій школі, а також у 7–11 класах 
курси духовно-морального спрямування можуть вивчатись за рахунок варіа-
тивної складової.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, за-
твердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, 
духовно-моральне виховання є однією з основних складових національно-
патріотичного виховання; формування активної громадянської позиції, 
утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних 
цінностей Українського народу. Розвиток духовності і моральності у 
суспільстві визначаються як одна з актуальних потреб у сфері національно-
патріотичного виховання; а впровадження навчальних дисциплін духовно-
морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для 
національно-патріотичного виховання зазначено як один з основних напрямів 
досягнення мети Стратегії.

Ухвалення Концепції у нинішній редакції є надзвичайно важливим для 
ініціювання та проведення відповідних заходів, спрямованих на забезпечення 

https://mriemotadiemorazom.org/resources
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духовно-морального виховання здобувачів освіти як складової національно-
патріотичного виховання.

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами світоглядного, 
культурного та освітньо-виховного спрямування. Вони не є вченням віри, не 
включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної 
конфесії. Викладання предметів передбачає виховання в учнів поваги до 
свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; 
здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському 
суспільстві. Вивчення зазначених курсів в закладах загальної середньої 
освіти є можливим лише за умови письмової згоди батьків та за 
наявності підготовленого вчителя. Відповідно до українського 
законодавства викладати такі  курси  можуть особи, які мають 
педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової 
підготовки.

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-
морального спрямування в закладах загальної середньої освіти можливе за 
умови письмової згоди батьків та за наявності  підготовленого вчителя. При 
цьому просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти відвідують зазначені 
курси. У такому випадку ці заняття повинні бути в розкладі першим або 
останнім уроком.

Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехіза-
цію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у 
ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, 
відвідування церковних служб тощо.

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній 
співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про 
особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і 
позакласні заходи з предмета.

Європейський Центр ім. Вергеланда разом із Радою Європи розробив 
посібник «Дороговкази. Політика і практика вивчення релігій і нерелігійних 
світоглядів в інтеркультурній освіті», мета якого – допомогти розробникам 
освітньої політики, школам, педагогічним навчальним закладам, а також усім 
іншим учасниками освітнього процесу втілити Рекомендації СМ/Rec(2008)12 
Комітету Міністрів країн-членів Ради Європи з релігій і нерелігійних пере-
конань в інтеркультурній освіті в життя в конкретних державних, регіональ-
них та місцевих контекстах. Посібник доступний за посиланням: https://scho 
ols-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyv 
noi-uchasti-dlia-molodi/dorogovkazi).

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну за-
гальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності закладу 
загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.

Відповідно до частин першої, третьої та четвертої статті 10 Закону Укра-
їни «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах освіти 
організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми 

https://scho/
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закладу освіти. Тож у межах академічної автономії питання організації 
виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу є 
внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої освіти, його 
педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

                               __________________________



Додаток 15
 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

Економіка. Підприємництво та фінансова грамотність

Метою сучасного економічного виховання та освіти (економічного 
мислення й поведінки) є розвиток підготовки людини до економічного життя і 
забезпечується оптимальним поєднанням фундаментальної освіти та 
практичної підготовки, при яких знання перетворюються у переконання, а 
уміння і навички сприяють швидкій адаптації особистості в житті, яке 
невпинно трансформується, та використання власного потенціалу для 
самореалізації й навчання впродовж життя. 

Сучасна шкільна економічна освіта представлена двома компонентами. 
Перший – це формування системних економічних знань, умінь в учнів, що 
ґрунтується на принципах фундаментальності, варіативності, гуманізації та 
гуманітаризації змісту освітнього процесу, здатності оперувати цими знаннями 
та застосовувати їх. Другий компонент економічної освіти – це формування 
компетентності підприємливості та фінансової грамотності як важливих 
якостей, необхідних для ефективного виконання економічних завдань, 
впродовж навчання та подальшій самореалізації у самостійному житті. 

Перший компонент значною мірою забезпечується вивченням економіки 
на профільному рівні, другий – фінансовою грамотністю як вибірково-
обов’язковим предметом, що може вивчатися у закладі освіти за наявності 
належних умов у старшій школі (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493 «Про 
внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня») (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennva-zmin-do-
tipovoviosvitnovi-programizakladiv-zagalnovi-serednovi-osviti-iii-stupenva) та 
курсами за вибором у початковій та базовій школі. 

Перший і другий компоненти підтримуються спеціальними курсами, 
перелік яких подано на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти».

Учні 10 – 11 класів у 2022/2023 навчальному році продовжать вивчення 
економіки на профільному рівні (105 годин, 3 години на тиждень) за 
навчальною програмою, що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 
Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН (режим 
доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednva-
osvita/navchalniprogrami/navchalni programi-dlva-10-11-klasiv). 

Сьогодні основними завданнями вивчення економіки є: 
у сфері навчання: засвоєння учнями систематизованих знань, умінь, 

навичок економічної діяльності; вироблення економічної свідомості, світогляду  
переконань; набуття умінь і навичок самостійного оволодіння й застосування 
економічних знань, аналізу та оцінки економічних явищ і процесів; 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennva-zmin-do-tipovoviosvitnovi-programizakladiv-zagalnovi-serednovi-osviti-iii-stupenva
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennva-zmin-do-tipovoviosvitnovi-programizakladiv-zagalnovi-serednovi-osviti-iii-stupenva
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednva-osvita/navchalniprogrami/navchalni%20programi-dlva-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednva-osvita/navchalniprogrami/navchalni%20programi-dlva-10-11-klasiv
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у сфері самопізнання: осмислення свого індивідуального економічного 

потенціалу; формування стійких навичок свідомої економічної поведінки й 
мислення; позитивних особистих якостей, вироблення активної життєвої 
позиції; самореалізація; 

у сфері мотивації: розвиток пізнавального інтересу до проблем 
економіки; формування постійної потреби в економічних знаннях; прагнення до 
цивілізованого підприємництва, що повинно стати засобом соціального 
захисту; адаптація молоді до ринкових умов господарювання. 

Економіка як предмет забезпечує одну з важливих освітніх 
компетентностей, а саме «навчає бути», навчає жити разом, тобто володіти 
здатністю існувати раціонально, морально, виживати усвідомлено, самостійно.

Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є 
використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце 
належить інтерактивним. Інтерактивні технології навчання класифікуються 
науковцями в основні чотири групи: 

кооперативне навчання – найпоширенішими методами цієї групи є 
робота в парах під час проведення письмових опитувань, тестування, виконання 
завдань; синтез думок для розв’язання складних проблем під час практичних 
занять; коло ідей під час вирішення суперечливих питань (такі методи співпраці 
дають можливість школярам виконувати завдання, що сприяють розвитку 
навичок спілкування в групі, критично мислити, переконувати); 

колективно-групове навчання, при якому використовуються методи «коло 
ідей», «мікрофон», мозковий штурм у разі вирішення проблемних завдань, 
наприклад: дерево рішень при аналізі конфліктних ситуацій; ці методи 
допомагають учням висловити свою думку; 

ситуативне моделювання – до цієї групи можна віднести імітаційні ігри-
тренінги та рольові ігри; 

опрацювання дискусійних питань – застосовуються методи «займи 
позицію» (власна думка) та дискусія. 

Такі методи допомагають учням відстоювати власну думку, вести 
дискусію, стимулюють до розвитку критичного мислення, поглиблюють знання 
з обговорюваної теми. 

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності в економіці 
ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами 
(пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проблемного викладу, 
частково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють й урізноманітнюють їх, а 
також органічно вписуються в педагогічний процес і відповідають умовам 
педагогічного середовища школи із сталими гуманістично-демократичиими 
засадами. Весь процес навчальної діяльності проходить на позитивному 
емоційному тлі, що забезпечує підвищення ефективності співробітництва 
вчителя і учня. При цьому вчитель виступає не стільки джерелом інформації, 
скільки організатором усієї роботи, спрямовуючи її у потрібне русло, 
створюючи сприятливий психологічний клімат у групі, коректуючи помилки. 

Роль учителя особливо зростає, коли учні працюють в умовах ігрових 
моделей навчання. Це допомагає творчо підходити до процесу навчання взагалі, 
сприяє розвитку вміння зважувати альтернативні рішення, бачити неординарні 
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шляхи розв’язання проблем. 

Практичні роботи з економіки є особливою формою, способом і засобом 
перевірки та оцінювання результатів навчання. За змістовою тематикою у 10 
класі учням пропонується виконання 5, а в 11 класі – 8 практичних робіт. 
Обов’язковими для оцінювання є 2 практичні роботи за семестр. 

Письмові роботи з економіки, у тому числі тематичні, що виконуються 
протягом семестру, після завершення вивчення теми можуть виконуватися у 
різному форматі. 

Підсумкова контрольна робота, одна на рік, виконується письмово і є 
обов’язковою. Рекомендуємо у письмову роботу включати тестові завдання та 
економічні задачі. Завдання письмової роботи добираються вчителем.

У 2022/2023 навчальному році учні 10 класу продовжать вивчати 
економічні питання за інтегрованою навчальною програмою «Громадянська 
освіта» (Розділ Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного 
добробуту), що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена 
навчальна програма розміщена на офіційному веб-сайті МОН (режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-
programi-dlya-10-11-klasiv).

У 2022/2023 навчальному році у 10 (11) класах предмет «Фінансова 
грамотність» вивчатиметься як вибірково-обов’язковий предмет (наказ МОН 
від 28.11.2019 № 1493) за навчальними програмами «Фінансова грамотність. 
Фінанси. Що? Чому? Як?» (35 годин, 1 година на тиждень або 105 годин, 3 
години на тиждень) для 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти 
(листи МОН від 28.05.2019 № 1/11-4995 та від 28.05.2019 № 1/11-4962), а також 
за підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» для 10 (11) 
класів закладів загальної середньої освіти // За ред. Смовженко Т. С. (лист МОН 
від 28.05.2019 № 1/11-4963). 

Учні 5 – 9 класів мають можливість вивчати фінансову грамотність як 
варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу, «Фінансово 
грамотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу, 
«Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та ін. за заг. ред. 
Смовженко Т. С.), які розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (режим доступу: https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-
gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu ).

Навчально-методичний комплект для учнів 5 – 9 класів включає: 
навчальну програму, навчальний посібник для учня, навчально-методичний 
посібник для вчителя, робочий зошит для учня. Матеріали оновлено і 
розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(режим доступу: https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-
posibnikiv-spetskursu).

Також інформуємо, що на цьому сайті у розділі «Електронна бібліотека», 
окрім електронних версій підручників з економіки (режим доступу: 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv), розміщено посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 5 – 6 класів закладів загальної середньої освіти 
«Основи споживчих знань. Споживча етика» (авт.: Овчарук О. В., Пужайчереда 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu
https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu
https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu
https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv
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Л. М.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-
bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-
dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m), 
«Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання» 
посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Криховець-Хом'як, Сампара О.В., Чарторинська Л.І., Миколів І.М.) 
(режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-
spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-
bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti) та «Економіка і я» посібник 
серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти   
(авт. Длугопольський О.В., Вірковська А.А.) (режим доступу: 
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/yekonomka--ya-posbnik-ser-
shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti).

Водночас повідомляємо, що експерти з фінансової грамотності 
Національного банку України вбачають необхідність у висвітленні серед 
учнівської молоді тем про платіжне шахрайство та культуру благодійності. 
Ними підготовлено комплекти навчальних матеріалів для проведення уроків у 
початковій, середній та старшій школах з цієї теми, а саме: 

1) уроки з протидії фінансовому шахрайству та платіжної безпеки: 
«Готівкові та безготівкові гроші», «Правила платіжної безпеки. Види 
шахрайства», «Поради з кібербезпеки та схеми шахрайства у воєнний час». 
Кожен комплект включає: план-конспект уроку для вчителя та тематичну 
презентацію. Матеріали розміщено за посиланням https://cutt.ly/AH8ON5c;

2) урок з фінансової грамотності та культури благодійності на тему: 
«Добро переможе». План-конспект для вчителя розміщено за посиланням: 
https://cutt.ly/yH8PjJA. 

Підсилити формування економічної, фінансової та підприємницької 
компетентностей учнів можна за рахунок використання і реалізації завдань 
курсів за вибором, перелік яких розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти». 

Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок 
варіативного компонента змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх 
потреб старшокласників та використовуватися незалежно від обраного профілю 
навчання й стати актуальними для учнів основної школи. 

Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та в підготовці до 
уроків з економіки та фінансової грамотності вчителям надають науково-
методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства 
освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах 
України», Інтернет-ресурси (наприклад, «Портал споживача» 
www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» 
www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» www.bank.gov.ua), авторські 
творчі майстерні учителів. 

_____________________________

https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/yekonomka--ya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/yekonomka--ya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti
https://cutt.ly/AH8ON5c
https://cutt.ly/yH8PjJA
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                            Додаток 13
 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

Захист України
10 – 11 класи

Організація освітнього процесу на уроках з навчального предмета «Захист 
України» у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році 
здійснюватиметься відповідно до: законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про національну 
безпеку України», «Про основи національного спротиву» № 1702-IX від 01.01.2022 зі 
змінами від 03.05.2022; Стратегії воєнної безпеки України, затвердженої Указом 
Президента України від 25.03.2021 № 121/2021; Стратегії національно-патріотичного 
виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 
№ 286/2019; Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392; 
Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2000 № 1770, та інших нормативних документів.

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, 
найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. Як визначено в Конституції України (ст. 17, 
65) – захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими 
функціями держави, справою всього українського народу.

Одним із обов’язкових елементів державності країни, атрибутом її 
самостійності, суверенітету, а також суб’єктом міжнародного життя є Збройні Сили. 
Вони виконують одну з найголовніших функцій держави – захисну.

Проблема національної безпеки є однією з ключових у розвитку будь-якого 
суспільства. Суспільна система, що не здатна забезпечити власну національну безпеку, 
завжди перебуває на межі ризику свого припинення.

Готовність Збройних сил України до виконання своїх функцій значною мірою 
залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до проходження 
військової служби.

Комплектування професійними та вмотивованими військовослужбовцями 
здійснюватиметься в єдиній системі, що охоплюватиме військову підготовку в 
закладах загальної середньої освіти,  навчання в системі військової освіти та 
управління кар’єрою військовослужбовця, турботу про збереження життя і здоров’я 
особового складу, належне соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх 
сімей та осіб, звільнених з військової служби в запас і відставку, підготовку військово-
навченого резерву (Указ Президента України від 25.03.2021 №121/2021 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 року «Про Стратегію 
воєнної безпеки України»).
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Реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту 
освіти, що має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому 
підходах до навчання, а найголовніше – орієнтуватися на здобуття учнями умінь і 
навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній 
діяльності, особистому житті, громадській активності.

Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної 
середньої освіти – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна 
до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору 
та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про військовий обов’язок та військову 
службу» допризовна підготовка включається до Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти, що реалізується у закладах загальної середньої 
освіти III ступеня (або структурних підрозділах інших закладів освіти), які 
забезпечують профільну середню освіту; закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти, а також у закладах фахової передвищої освіти. Допризовна підготовка 
здобувачів зазначених вище закладів освіти реалізується через викладання 
навчального предмета «Захист України» та військово-патріотичне виховання. У 
закладах загальної середньої освіти предмет «Захист України» вивчається впродовж 
10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) (тематичний план № 1)  і 
навчально-тренувальних занять (тематичний план № 2). Основою підготовки громадян 
України до національного спротиву є їх загальновійськова підготовка, що поділена на 
початкову та базову. Стаття 6 Закону України «Про основи національного спротиву» 
визначає – «Початкова підготовка організовується центральним органом виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і 
науки, разом з Міністерством оборони України та проводиться в закладах загальної 
середньої освіти». 

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» та наказу МОН від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» назву навчального 
предмета «Захист Вітчизни» змінено на «Захист України». Також, відповідно до 
зазначених нормативних документів, наказом Міністерства освіти і науки України від 
04.11.2020 № 1377 було внесено зміни у навчальні програми з цього предмета. 

Водночас інформуємо, що навчально-методичне забезпечення (підручники, 
навчальні посібники, засоби навчального призначення) використовуватиметься те 
саме, що й під час вивчення предмета «Захист Вітчизни».

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 
навчальному році на вивчення предмета «Захист України» в закладах загальної 
середньої освіти передбачено:

у 10 – 11 класах (рівень стандарту) – 1,5 години на тиждень (інваріантна 
складова); 2 години на тиждень за умови виділення 0,5 години з варіативної складової 
освітньої програми навчального закладу;

у 10 – 11 класах (профільний рівень) – 5 годин на тиждень (інваріантна 
складова).
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Навчання здійснюється за навчальними програмами:
«Захист України. Рівень стандарту». Навчальна програма для 10 – 11 класів 

закладів загальної середньої освіти;
«Захист України. Профільний рівень». Навчальна програма для 10 – 11 класів 

закладів загальної середньої освіти.
Суттєвою загальною рисою програм, відповідно до сучасних тенденцій в освіті, 

є надання вчителю значно більшої свободи в питаннях планування освітнього процесу. 
Вибір форм, методів та засобів навчання, зокрема і підручників, розподіл кількості 
годин, що відводяться на вивчення розділів та окремих тем (це стосується як порядку 
вивчення тем, так і розподілу часу на їх вивчення), учитель здійснює самостійно.

Метою навчального предмета «Захист України» є формування в учнівської 
молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в 
умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-
патріотичне виховання.

У період війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, 
виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних 
заходів, спрямованих па посилення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських 
цінностей. Військово-патріотичне виховання визначено складовою національно- 
патріотичного виховання, що в часи воєнної загрози стає пріоритетом національно-
патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання орієнтоване на 
формування у зростаючої особистості готовності до захисту Української держави, 
розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах 
України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається 
національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь 
громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози.

Відповідно до поставленої мети окреслено такі комплексні освітні та виховні 
завдання:

ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення 
захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;

усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі 
виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових 
формувань України, їх характерні особливості;

засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, 
здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту України;

підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді до служби у 
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним 
законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки 
інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у 
старшокласників повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби 
Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, 
соборності та державності, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських 
Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/2020/11/Zakhyst%20Ukrayiny%2010-11%20klas%20Standart.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/2020/11/Zakhyst%20Ukrayiny_10-11%20kl%20Profil.pdf
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Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів 
Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських 
концтаборах, учасників дисидентського руху. Також військово-патріотичне виховання 
має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в 
Україні  2004, 2013-2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної 
операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, спротиву 
окупації та анексії Автономної Республіки Крим російською федерацією, війни 
російської федерації проти України.

Під час викладання навчального предмета «Захист України», окрім загальних 
підходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, наочності та ін.), 
потрібно враховувати те, що молода людина 16 – 17 років (допризовного віку) 
отримує перше системне враження про Збройні сили України (інші збройні 
формування) і в цілому про сучасну проблематику національної безпеки та оборони 
нашої держави. Тому варто акцентувати увагу саме на практичній   привабливості 
предмета, а не на заучуванні нормативно-правових актів, військових понять та 
визначень.

Для стимулювання пізнавальної активності учнів, їх дієвої самостійної 
діяльності під час уроків тематичного плану № 1 бажано використовувати роботу в 
групах, подібних до військових формувань, підрозділів (двійки, трійки, відділення 
тощо), а під час уроків тематичного плану № 2 – розширювати діапазон 
організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, які 
максимально наближають навчальний процес до реального життя та забезпечують 
практичну спрямованість навчання.

Для цього застосовують:
вправи і завдання до них, що створюють передумови для співпраці, активної 

участі учнів у процесі навчання;
завдання, що спонукають до діалогу, висловлюванню власних думок, міркувань, 

позицій, способів розв’язання проблеми;
завдання творчого характеру, при розв’язанні яких учні виявляють ініціативу, 

самостійність, мають право вибору та власної аргументації;
завдання, що спонукають до обміну думками, враженнями, включають 

спеціально сконструйовані ситуації вибору та моделювання життєвих ситуацій.
Сучасні виклики сприяли трансформації освітнього процесу та формуванню 

нових освітніх концепцій, серед яких ключовою є концепція навчання протягом усього 
життя. Все більше значення надається самостійній роботі, рівноправним відносинам 
між педагогом і учнем. Особливої актуальності ці зміни набули у зв’язку з 
необхідністю застосування дистанційного навчання, досвід якого варто 
використовувати в перспективі.

Відповідно до навчального плану закладу заняття можуть проводитися: 10 клас - 
по 1,5 години на тиждень впродовж навчального року; 11 клас - по 1,5 години на 
тиждень впродовж навчального року; 18 годин відводиться на проведення навчально-
польових занять (зборів) і занять у лікувально- оздоровчому закладі, які можна 
проводити три дні поспіль, а якщо немає такої можливості – під час занять за 
розкладом закладу освіти до кінця другого семестру. При тижневому навантаженні 
2 години на тиждень: 10 клас та перший семестр 11 класу - по 2 години, другий 
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семестр 11 класу - по 1 годині на тиждень; 18 годин - на проведення навчально-
польових занять (зборів) (тематичний план № 1) і навчально-тренувальні заняття 
(тематичний план № 2).

Предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Дівчата за їх власним 
бажанням (особистим вмотивованим рішенням, у разі згоди батьків, опікунів або 
піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом 
здоров’я, релігійними поглядами (за поданням відповідних документів) не можуть 
вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат. 
Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист України» з 
уточненням «Основи медичних знань».

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості 
учнів у класі. Проте якщо у групі є менше ніж 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за 
індивідуальними навчальними планами.

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття проводяться 
з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів в 11 класі 
наприкінці навчального року. Триденні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) 
та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах військових частин, військових 
комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, базових навчальних закладів та 
навчальних закладів. До їх організації та проведення залучаються обласні, 
міські/районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та 
СП), органи місцевого самоврядування. В окремих випадках навчально-польові 
заняття (збори) допускається проводити поетапно (з урахуванням поступового 
вивчення тем або розділів), у кінці першого семестру або навчального року за рахунок 
літньої практики (10 клас). Оцінка за навчально-польові збори/заняття (НПЗ) і 
навчально-тренувальні заняття (НТЗ) виставляється окремо від семестрових та 
враховується у підсумковому (річному) оцінюванні на рівні з оцінками за семестри. 
Проведення навчально- польових зборів/занять, навчально-тренувальних занять 
записуються на окремій сторінці журналу, підсумкова оцінка за НПЗ, НТЗ 
виставляється перед річною оцінкою з предмета «Захист України» за другий рік 
навчання.

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист України» в 
закладах загальної середньої освіти усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно 
з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно 
до навчальної програми. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока 
дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Заняття з предмета «Захист України» в усіх закладах загальної середньої освіти 
рекомендується починати з виконання гімну України. Обов’язковою умовою для 
тематичного плану № 1 є: шикування, перевірка готовності класу до уроку і 
тренування (розминки, стройового тренажу) за тематикою уроку протягом 3-5 хвилин. 
Спілкування між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримується на
зразок статутних взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних сил України та 
інших силових структур. Для тематичного плану № 2 заняття організовуються 
відповідно до статуту закладу освіти.

Обов’язкова форма одягу для вчителя під час проведення занять з предмета 
«Захист України» (програма за тематичним планом № 1) - військова (форма Збройних 



6

формувань України).
Рекомендована форма одягу для учнів під час проведення занять з предмета 

«Захист України» (програма за тематичним планом № 1) - військова (форма Збройних 
формувань України).

На посаду вчителя предмета «Захист України» призначають офіцерів запасу або 
резерву, які мають вищу військову або педагогічну освіту, спроможні за віком і 
станом здоров’я якісно проводити заняття, а також випускників вищих педагогічних 
навчальних закладів, які закінчили їх за спеціальністю вчителя предмета «Захист 
України» або навчались на військовій кафедрі.

У разі коли немає можливості укомплектувати ці посади офіцерами запасу або 
резерву, вчителями можуть бути призначені добре підготовлені та досвідченні 
сержанти (старшини), солдати (матроси) запасу або резерву з вищою освітою.

Актуальною є проблема своєчасності надання невідкладної домедичної 
допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій мирного та військового 
характеру. За оцінкою медичних фахівців, в Україні зі 100 осіб, які померли на 
догоспітальному етапі, 20 % летальних випадків пов’язані з отриманням травм, 
несумісних з життям, а інші 80 % випадків – з недостатньою системою організації 
надання медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації 
та неефективністю здійснення заходів з медичної евакуації постраждалих до 
лікувальних закладів. Першочерговим завданням для подолання зазначеної проблеми 
є забезпечення якомога раннього початку надання домедичної допомоги 
постраждалим. Для цього під час вивчення предмета «Захист України», в частині 
розділу «Основи медичних знань», центральним є навчання навичкам надання 
домедичної допомоги.

Навчання з домедичної допомоги регламентується Законом України «Про 
екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-УІ та наказом Міністерства 
охорони здоров’я «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам 
при невідкладних станах» від 16.06.2014 № 398.

Домедична допомога – це невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на 
врятування та збереження життя і здоров’я людини у невідкладному стані та 
зменшення наслідків дії на їх здоров’я, що надають пересічні громадяни або 
рятівники, які не мають медичної освіти.

Метою вивчення розділу «Основи медичних знань» є засвоєння базових 
теоретичних положень першої долікарської допомоги, оволодіння практичними 
навичками надання невідкладної домедичної допомоги потерпілим на місці події та 
при транспортуванні до лікувального закладу. Основними завданнями є оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками домедичної допомоги постраждалим із метою 
збереження їм життя; надання першої медичної допомоги при різних видах 
ушкоджень мирного та військового часу, невідкладних станах та нещасних випадках; 
способи перенесення і транспортування потерпілих; надання домедичної допомоги 
при порушенні дихання, зупинці серцевої діяльності, опіках і відмороженнях, 
утопленні та Інших видах механічної асфіксії, непритомності, шоку, загальному 
переохолодженні організму, тепловому і сонячному ударах, отруєннях чадним газом 
та іншими отрутами, ураженні електричним струмом.

Надзвичайна важливість вивчення цього питання висуває нові вимоги до 
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організації навчання в умовах сьогодення, а саме включення до навчальної програми 
елементів тактичної медицини та постійне удосконалення матеріальної бази для 
відповідного забезпечення навчального процесу (манекени, засоби для зупинки 
кровотечі тощо).

Слід акцентувати на відмінностях у наданні домедичної допомоги на полі бою 
від аналогічної в цивільних умовах.

Істотного значення набуває рівень відповідної підготовки вчителів, які б могли 
якісно викладати предмет з урахуванням певних особливостей. Відповідно до 
сучасних вимог щодо розвитку професійних компетенцій та для оволодіння базовими 
маніпуляціями і обов’язковими уміннями навчання надання домедичної допомоги 
вчителям необхідно пройти відповідні курси.

Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист України» 
забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що 
визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами. 
Обов’язковими є інструкції з безпеки для учнів, затверджені керівником закладу 
освіти, під час проведення різних форм практичних занять та запис в графі журналу 
зміст уроку про проведення інструктажу з початком заняття.

Керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані вживати заходів щодо 
попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги 
безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення 
маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, 
своєчасно доводити ці вимоги до учнів та вимагати їх суворого виконання.

Перед початком практичних занять керівник закладу загальної середньої освіти 
зобов’язаний особисто впевнитися, що для цього створені безпечні умови, учні 
засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях покладається 
на вчителів предмета «Захист України».

Теоретичні теми є основою формування практичних навичок учнів під час 
вивчення предмета «Захист України», тому під час дистанційного навчання 
викладачам пропонується скорегувати поурочно-тематичні плани, щоб учні 
самостійно в домашніх умовах могли опрацювати ту чи іншу теоретичну тему 
програми, вивчаючи відповідні параграфи підручників.

Якість засвоєння теми (теоретичні знання) можна перевірити за допомогою   
тестових завдань, тематичних карток, ребусів, електронних диктантів та інших 
дидактичних засобів.

Години практичних занять можуть бути відпрацьовані, наприклад, за рахунок 
теоретичних годин під час навчально-польових занять наприкінці вивчення повного 
курсу предмета «Захист України».

Звертаємо увагу, що у 2022 році оновлено зміст навчальних програм  «Захист 
України» (рівень стандарту) та «Захист України» (профільний рівень) для 10 – 11 
класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 03.08.2022 № 698). Зміст програм доповнено: матеріалом з мінної небезпеки та з 
попередження ризиків поводження з вибухонебезпечними предметами; питаннями 
поведінки у надзвичайних ситуаціях, ознайомчими питаннями з кібербезпеки та з 
основними поняттями сучасної інформаційної безпеки; оновленим історичним 
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ракурсом щодо подій російсько-української війни; матеріалом щодо основ 
національного спротиву; окремими «точковими» змінами розділах з тактичної, 
військової та домедичної підготовки та цивільного захисту.

До проведення занять з тем, розділів, що додано в оновлену навчальну програму, 
рекомендуємо залучати досвідчених фахівців відповідних профілів та, за можливістю, 
організовувати дуальні уроки.

Рекомендується використовувати такі Інтернет-ресурси:
Сайт для викладачів та здобувачів освіти з предмета «Захист України» 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/zahist56/ 
ЗАХИСТ УКРАЇНИ електронний навчально-методичний журнал учителя 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://3axuct.at.ua/
Сайт вчителя захисту України НВО № 16 м. Кропивницького Савенка Сергія / 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 
https://sites.google.eom/a/kirovogradschool16.k1asna.com/kabinet-zv/

Дзюба Ігор - учитель предмета «Захист України» / [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: https://lviv-school32.blogspot.com/

«ЗАХИСТ УКРАЇНИ від Ганни Ягнич / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://jalmu4.blogspot.com/

ЗАХИСТИМОУКРАЇНУ! / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://viktorpoli.blogspot.com/ 

Електронний збірник дидактичних ігор із предмета «Захист України» / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://didacticgameszu.blogspot.com/

Навчальний курс - "Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних 
предметів" (EORE) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://eoreplatform.web.app/dashboard 

#ВБЕЗПЕЦІ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://safe.ed-era.com/ 
ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ТРО / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://sprotyvg7.com.ua/ 

   ______________________________________________________
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                         Додаток  5   
                                                                       
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних 
предметів у  закладах загальної середньої освіти 

у 2022/2023 навчальному році

Іноземні мови

Вивчення іноземних мов у 2022/2023 навчальному році 
здійснюватиметься за декількома Державними стандартами та типовими 
освітніми програмами: 
         Для учнів 1 – 4 класів за  Державним стандартом початкової освіти, 
затвердженим Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою 
освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і 
Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;
        Для учнів 5 класів за  Державним стандартом базової та повної 
загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 30 вересня 
2020 №898, Типовою освітньою програмою для 5 – 9 класів  закладів 
загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН 19 лютого2021 за 
№235 та модельними навчальними програмами  яким наказом МОН від 12 
липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України», модельними навчальними програмами:

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 
загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., 
Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. 
М., Кіор Т. М.) ;

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 
загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., 
Унгурян І. К., Яковчук М. В.); 

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для 
закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., 
Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., 
Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. 
М., Браун Є. Л.).

Для учнів 6 – 9 класів за Державним стандартом базової та повної 
загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 
2011 року №1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на 
виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 
20.04.2018 № 408,  навчальними програмами з іноземних мов для учнів 5 – 9 
класів, затверджених наказом МОН від 07.06.2017 № 804.

 Для учнів 10 – 11 класів за Державним стандартом базової та повної 
загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 
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2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на 
виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 
20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493), 
навчальними програмами з іноземних мов для учнів 10 – 11 класів, 
затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Ведення шкільної документації
У початковій школі (1 – 4 класи) зошити перевіряються після кожного 

уроку у всіх учнів. У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. 
У 10 – 11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з 
таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів. 
До виправлення помилок у письмових роботах учителі можуть підходити 
диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень 
сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: виправляти 
помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; 
підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її 
учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою 
самостійного пошуку та виправлення помилки учнями. Відповідно до 
загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться 
державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту 
уроку та завдання додому мовою вивчення предмета». Зошити підписуються   
мовою, що вивчається. 

Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному році 
та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо 
додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й 
можуть застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання 
та компетентнісний потенціал предмета «Іноземні мови». Програма не 
обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителів, передбачаючи 
гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб 
учнів та обраних засобів навчання. Із переліком рекомендованої літератури 
можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України 
(www.mon.gov.ua) та на сайті Інституту модернізації змісту освіти 
(www.imzo.gov.ua).

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, 
затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.2002 № 128. При 
поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8 – 10 учнів 
у кожній (не більше ніж 3 групи); при вивченні іноземної, що не є мовою 
навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів 
ділиться на 2 групи
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Організація навчання  учнів 5 класів
Згідно з новою Типовою освітньою  програмою затвердженою наказом 

МОН 19 лютого2021 за № 235 та модельними навчальними програмами  
яким наказом МОН від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  питання 
навчального навантаження учнів  5–9 класів закладів загальної середньої 
освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої 
освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 
25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 
листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової 
середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 вересня 2020 р. № 898. Заклад освіти визначає перелік навчальних 
предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а 
також предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням 
освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої 
програми закладу освіти. Навчальне навантаження у типових навчальних 
планах орієнтоване на «рекомендований» навчальний час, визначений 
базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної 
освітньої галузі на адаптаційному та предметному циклах навчання базової 
середньої освіти. Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих 
курсів заклад освіти визначає самостійно з урахуванням навчального 
навантаження на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному 
плані. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі, 
відповідно до пункту 26 Державного стандарту, визначає заклад освіти в 
межах заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального 
навантаження. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої 
галузі заклад освіти може зменшувати, включно до мінімального показника. 
Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин 
(резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути 
перерозподілена закладом освіти між освітніми компонентами цієї освітньої 
галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти 
(незалежно від освітньої галузі). Кількість навчальних годин на вивчення 
кожної освітньої галузі заклад освіти може збільшувати, включно до 
максимального показника, з урахуванням перерозподілу різниці між 
рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх 
галузей. Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на 
вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до 
максимального показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи 
іншу освітню галузь. Додаткові години для вивчення навчальних предметів, 
інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, 
проведення індивідуальних консультацій та групових занять заклад загальної 
середньої освіти 5 розподіляє самостійно, враховуючи особливості 
організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що 
відображається в освітній програмі закладу. 



Спираючись на модельні навчальні програми, заклад освіти може 
розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, 
інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не 
меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними 
модельними навчальними програмами. Формування змісту навчальних 
предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів може здійснюватися 
шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання 
кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників. 

Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до 
навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як 
вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин 
інших освітніх галузей. 
Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів

Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен 
учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, 
недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання 
незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що 
проводяться закладом, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: 
тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може 
здійснюватися за власною шкалою, або за системою оцінювання, визначеною 
законодавством. За умови використання власної шкали заклад має визначити 
правила переведення  загальної оцінки результатів навчання семестрового та 
річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення 
у Свідоцтві досягнень. Семестрове та  підсумкове (річне) оцінювання 
результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його 
результати позначають цифрами від 1 до 12.   

За рішенням педагогічної ради  (за потреби) заклад освіти може 
визначити  адаптаційний період впродовж якого не здійснюється поточне та 
тематичне оцінювання. 

Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів 
оцінювання за рішенням педагогічної ради. 

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або 
бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання 
учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, 
шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної 
діяльності учнів тощо).  

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої 
освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою 
встановлення рівнів його опанування та здійснення корегування щодо 
застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – 
навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення 
вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми 
доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу.



Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного 
оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, 
або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального 
предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки 
робочих зошитів не враховуються. 
        Семестрове оцінювання здійснюється на основі «Контролю» груп 
загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий 
контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального 
матеріалу в обсязі навчальних тем, що вивчались упродовж семестру.  
Завдання для проведення семестрового оцінювання та контролю груп 
загальних результатів складаються на основі програми, охоплюють найбільш 
актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з 
урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати 
диференційований підхід до навчання. 

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути 
комплексним та проводитись у формі тестування. 

Фіксація результатів тематичного, семестрового оцінювання  та 
контролю груп загальних результатів проводиться в окремій колонці без 
дати. Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та 
оцінок  контролю груп загальних результатів. 

Річне оцінювання здійснюється на основі   результатів навчання за І та ІІ  
семестри. Окремі види контрольних робіт як правило не проводяться.

Основні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів з 
іноземних мов  єдині для будь-якої форми проведення навчання: офлайн, 
онлайн (синхронного/асинхронного) чи змішаного.

Кожен  вчитель володіє інформацією,  які ресурси доступні його 
учням. Щоб обрати найкращий підхід до оцінювання для вчителя і учнів 
варто відповісти на наступні питання:

Яка мета оцінювання? Наприклад,  оцінювати учнів для того, щоб:
• вирішити який клас/рівень підходить учню;
• визначити напрямок навчання;
• отримати дані щодо прогресу учня;
• зробити зріз знань.

Що саме необхідно оцінювати?
Яка саме інформація необхідна для досягнення визначеного 

результату? Наприклад, необхідно визначити рівень розвитку навички 
читання, або дати оцінку його/її спроможності використовувати якесь 
конкретне вміння, скажімо робити презентацію.

Який найкращий шлях для отримання визначеної інформації?
Учитель має знайти баланс між різними, буває розбіжними, 

факторами оцінювання як то:
Чіткість. Чи обраний метод оцінює необхідні вміння та навички? 

Дати завдання прочитати в голос абзац тексту підходить для визначення 
рівня вимови учня. Втім, таке завдання не надасть вичерпну інформацію 
щодо інших аспектів мовленнєвої компетентності говоріння, таких як 

bomba
Підсвічування



використання повних речень, вміння підтримувати бесіду, влучне 
застосування словникового запасу та граматичних конструкцій під час 
говоріння.

Надійність. Максимальна точність результату оцінювання 
досягається шляхом зменшення факторів, що можуть викривити результат 
оцінювання. Одним з таких факторів можуть бути набуті знання учня з теми. 
Наприклад, може виявитись разюча різниця в результатах усного тестування 
учня, якщо в одному випадку дати йому/їй завдання описати рідне місто, а у 
другому поділитись своїми думками щодо незнайомої або нецікавої теми.

Доцільність. Наскільки аспект оцінювання наближений до 
використання англійської мови у життєвих ситуаціях? Чи сприймає учень 
оцінювання доцільним для його життя, самореалізації, подальшої трудової 
діяльності, громадянської активності, навчання?

Вплив. Чи обраний метод оцінювання має позитивний або негативний 
вплив на навчання та розвиток учня? Чи стимулює він учня до продовження 
навчання та покращення знань?

Практичність. В будь-якій ситуації є обмеження в часі та ресурсах, 
що суттєво впливає на оцінювання. Наприклад, дати завдання учню написати 
есе та здати електронну версію в певний проміжок часу є чітким, надійним та 
доцільним оцінюванням, але, якщо учень не має доступу до ПК, і буде 
виконувати завдання на смартфоні, то таке оцінювання стає непрактичним і 
ненадійним.

Підсумкове оцінювання. Підсумкове оцінювання полягає у тому, 
щоб дати оцінку результатам навчання учня в конкретний момент 
навчального процесу. Воно може втілюватись у коротких тестах, тематичних, 
семестрових та річних контрольних, оцінюванні окремих завдань.

Важливо готувати учнів до оцінювання, тому перед тестуванням або 
перевіркою знань необхідно виділити час на те, щоб учні ознайомились з 
форматом оцінювання, щоб вони знали що саме буде оцінюватись і з якою 
метою. Необхідно впевнитись, що учні розуміють поставлені завдання та 
правила, мають вдосталь можливостей для практики до оцінювання.
             Відкрите оцінювання: тобто учень можете використовувати будь-які 
тексти або матеріали, які стануть в потребі, зазвичай проводиться протягом 
довшого проміжку часу (48 годин або навіть декілька днів). Часто учневі 
потрібно проводити дослідницьку діяльність та залучати онлайн ресурси. 
Такі завдання, зазвичай, найбільш наближені до використання іноземної 
мови у життєвих ситуаціях, наприклад, академічне письмо вимагає від учня 
вмінь знайти та опрацювати інформацію, оформити посилання на відповідні 
використані джерела.
            Проєктні завдання: можуть втілюватись у різних форматах, таких як 
презентації, створення листівок, постерів, та інше. Під час такого оцінювання 
визначається не тільки рівень володіння мовою, а і навички 21 століття, такі 
як співпраця, комунікація, креативність.

Учнівське портфоліо: паперові чи цифрові портфоліо - це 
відображення розвинутих навичок учня, з наведеними прикладами його/її 



робіт, що спонукає вчителя надати відгук та резюме щодо процесу навчання 
учня, та розвиває учнівську самостійність, підприємливість та розвиває 
критичне мислення.

Формувальне оцінювання. Навчальна практика вимагає від вчителя 
постійного збору даних щодо рівня володіння мовою учнем - що він/вона 
осягнув та вміє робити. Іншими словами - необхідне формувальне 
оцінювання, що спрямоване на формування напрямку навчання учня через 
аналіз його/її навичок на даний момент, визначення цілей та етапів 
навчального процесу, а також параметрів успішного досягнення завданих 
цілей. Іншими словами це визначення відповідей на питання “Де я?”, “Що 
далі мені необхідно вивчити?”, “Як виглядає досягнення цілей?”. Таким 
чином створюється постійна взаємодія між учнем і вчителем, регулярні та 
конструктивні коментарі від вчителя щодо успіхів учня допомагають учневі 
ефективно просуватись у розвитку та навчанні. Щоб учні були успішні їм 
необхідно розуміти що вони вже засвоїли і якими навичками в якій мірі 
володіють.

                Спостереження: створення ситуації в яких вчитель має можливість 
спостерігати за невимушеним використанням учнями мови, наприклад, 
групова або проектна робота.
               Швидкі тести: автоматизовані тести (на різноманітних ресурсах та 
вебсайтах), або короткі тести на пройдений матеріал спонукають взаємодію з 
учнями й надають можливість продемонструвати набуті знання.
              Опитування: самоаналіз учня надає можливість не тільки розвивати 
навички 21 століття, такі як критичний аналіз, але і створює простір для 
формувального оцінювання та взаємодії з вчителем або/та учнями, надає 
учневі відчуття відповідальності за своє навчання. Може бути у форматі 
опитувальника чи списку стверджень типу “я можу” зі шкалою оцінювання.
             Мікротексти: короткі письмові завдання, такі як, завершити речення, 
написати визначення, створити список, навіть використання чату  для 
обговорення теми, дає змогу учневі продукувати письмову взаємодію на 
основі якої можна проаналізувати досягнення учня у сфері письма.

Оскільки формувальне оцінювання має бути безперервним та 
постійним, рекомендується вчителю мати бланки для формувального 
оцінювання та регулярно їх заповнювати (наприклад, раз на семестр, раз на 
чверть). У бланку можуть відображатись такі пункти як: ключові 
компетентності; обʼєм граматичних конструкцій та словникового запасу; 
критерії успіху; подальші кроки; коментарі вчителя.

З наведених вище рекомендацій та прикладів можна зробити 
висновок, що підсумкове та формувальне оцінювання часто використовують 
схожі завдання та тестування. Наприклад, семестрова контрольна робота 
надає оцінку результатів навчання учня за семестр та може бути використана 
для формувального оцінювання в ракурсі аналізу поточного стану вивчення 
мови після якого є можливість встановити цілі для подальшого навчання. 
Інший приклад - це робота над проєктом: за результатами презентації 
проєкту виставляються оцінки учням (підсумкове оцінювання), а під час 



роботи над проєктом вчитель має нагоду провести спостереження для 
формувального оцінювання і використати зібрані дані для надання 
обґрунтованого коментаря.

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 
іноземних мов при бальному оцінюванні

12 балів: У письмовому та усному 
мовленні загалом уміло 
використовує повсякденну лексику 
належним чином та вживає прості 
граматичниі форми. Допускаються 
незначні неточності у використанні 
лексики та граматики, що не 
заважають розумінню 
висловлювання. Учень-учениця 
намагаються вживати складніші 
конструкції з добре заученими 
висловлюваннями. Вимова 
учня/учениці є здебільшого 
зрозумілою. Повністю розуміє та 
може аналізувати зміст прочитаного 
чи прослуханого тексту, 
інформативних чи розповідних 
бесід, оголошень, інструкцій чи 
історій. Розуміє основну інформацію 
прочитаних чи почутих більш 
розгорнутих та складніших текстів 
(статей, історій тощо) відповідного 
рівня. Виконує всі (100%) завдань 
правильно. 

Письмо. Високий: Загалом 
використовує повсякденну лексику 
належним чином, іноді зловживаючи 
певними виразами. Вживає прості 
граматичні форми з високим ступенем 
контролю. Хоча помилки помітні, сенс 
може буде визначено. Написані речення 
пов’язані між собою  і зрозумілі, 
використані основні сполучні слова та 
обмежена кількість зв’язуючих схем. 
Тема написаного повністю відповідає 
меті письмового висловлювання, що 
залишає читача повністю 
поінформованим. 

Говоріння. Високий рівень. 
Уміє спілкуватися в повсякденних 
ситуаціях,
незважаючи на вагання. Конструює 
довші речення, але не вміє 
використовувати складну мову, за 
винятком добре заучених 
висловлювань. Застосовує прості 
репліки. Вимагає
дуже мало підказок і підтримки. 
Демонструє хороший ступінь 
використання простих граматичних 
форм. Використовує ряд характерної 
лексики під час розмови про 
повсякденні ситуації. Вимова 
здебільшого є зрозумілою, може 
контролювати вимову на рівні дикції та 
слів.

Розуміння зі слуху. Високий рівень. 
Розуміє зміст усного тексту повністю, 
аналізує зміст інформативних чи 
розповідних бесід, оголошень, 
іструкцій, повідомлень чи історій. Може 
сприймати складніші чи більш 

11 балів: У письмовому та усному 
мовленні загалом уміло 
використовує повсякденну лексику 
належним чином та вживає прості 
граматичниі форми. Допускаються 
незначні неточності у використанні 
лексики та граматики, що не 
заважають розумінню 
висловлювання. Учень-учениця 
намагаються вживати складніші 
конструкції з добре заученими 
висловлюваннями. Вимова 
учня/учениці є здебільшого 
зрозумілою. Повністю розуміє та 
може аналізувати зміст прочитаного 
чи прослуханого тексту, 



інформативних чи розповідних 
бесід, оголошень, інструкцій чи 
історій. Розуміє основну інформацію 
прочитаних чи почутих більш 
розгорнутих та складніших текстів 
(статей, історій тощо) відповідного 
рівня. Виконує майже всі (90%) 
завдань відповідного рівня 
правильно.

розгорнуті розмови (новини, пісні, 
відео) з частковим розумінням почутого 
та розумінням основної інформації.

Читання. Високий рівень. 
Розуміє зміст письмового тексту 
повністю, аналізує зміст коротких 
листів, оголошень, іструкцій, 
повідомлень чи історій. Може розуміти 
більш розгорнуті чи складніші тексти 
(статті, історії, електронні ресурси) 
відповідного рівня учні можуть читати 
для розваги чи отримання інформації. з 
частковим розумінням прочитаного та 
розумінням основної інформації.

10 балів: У письмовому та усному 
мовленні загалом уміло 
використовує повсякденну лексику 
належним чином та вживає прості 
граматичниі форми. Допускаються 
незначні неточності у використанні 
лексики та граматики, що не 
заважають розумінню 
висловлювання. Учень-учениця 
намагаються вживати складніші 
конструкції з добре заученими 
висловлюваннями. Вимова 
учня/учениці є здебільшого 
зрозумілою. Повністю розуміє та 
може аналізувати зміст прочитаного 
чи прослуханого тексту, 
інформативних чи розповідних 
бесід, оголошень, інструкцій чи 
історій. Розуміє основну інформацію 
прочитаних чи почутих більш 
розгорнутих та складніших текстів 
(статей, історій тощо) відповідного 
рівня. Виконує правильно 80 % 
завдань відповідного рівня.

Письмо. Достатній: Розумно 
використовує основний словниковий 
запас належним чином. Вживає прості 
граматичні форми з деяким ступенем 
контролю, але іноді помилки можуть 
заважати зрозуміти зміст письмового 
висловлювання повністю. Текст 
зв’язується за допомогою основних, 
часто вживаних і повторюваних 
сполучних слів або сполучників. 
Можливі незначні невідповідності меті 
письмового висловлювання, але читач в 

9 балів: Змістове наповнення 
письмових та усних повідомлень 
здебільшого актуальне з 
використанням основного 
словникового запасу належним 
чином. Учень/учениця створює 
короткі висловлювання правильно 
застосовуючи прості граматичні 
форми в більшості завдань. Деякі 
помилки можуть заважати зрозуміти 
написане чи сказане повністю. В 
усному мовленні вимова є 



цілому розуміє зміст написаного.

Говоріння. Достатній рівень. 
Передає основний зміст у дуже 
знайомих повсякденних формах. 
Створює висловлювання, які, як 
правило, дуже короткі – слова чи фрази 
– з частими ваганнями та паузами. 
Застосовує прості репліки, незважаючи 
на деякі труднощі. Потребує підказок і 
підтримки. Демонструє достатній рівень 
використання простих граматичних 
форм. Застосовує відповідну лексику, 
при розмові про повсякденні ситуації. 
Вимова здебільшого є зрозумілою, 
незважаючи на деякі недоліки.

Розуміння зі слуху. Достатній рівень. 
Розуміє зміст усного тексту почуте в 
деталях та вміє виокремити основні ідеї 
почутого. Складніші чи більш 
розгорнуті розмови потребують частих 
повторів та візуальної підтримки для 
розуміння почутого. 

Читання. Достатній рівень. 
Розуміє зміст письмового тексту 
деталях та вміє виокремити основні ідеї 
прочитаного. Більш розгорнуті чи 
складніші тексти (статті, історії, 
електронні ресурси) потребують частих 
прочитань та візуальної підтримки для 
розуміння змісту. 

здебільшого зрозумілою, хоча і 
може містити деякі недоліки. 
Учень/учениця вміє розуміє 
прослуханий чи прочитаний текст в 
загальному та може виокремити 
основні ідеї змісту. Виконує 
переважну більшість завдань (75%) 
правильно. 

8 балів: Змістове наповнення 
письмових та усних повідомлень 
здебільшого актуальне з 
використанням основного 
словникового запасу належним 
чином. Учень/учениця створює 
короткі висловлювання правильно 
застосовуючи прості граматичні 
форми в більшості завдань. Деякі 
помилки можуть заважати зрозуміти 
написане чи сказане повністю. В 
усному мовленні вимова є 
здебільшого зрозумілою, хоча і 
може містити деякі недоліки. 
Учень/учениця вміє розуміє 
прослуханий чи прочитаний текст в 
загальному та може виокремити 
основні ідеї змісту. Виконує 
більшість завдань (60%) правильно.

7 балів: Змістове наповнення 
письмових та усних повідомлень 
здебільшого актуальне з 
використанням основного 
словникового запасу належним 
чином. Учень/учениця створює 
короткі висловлювання правильно 
застосовуючи прості граматичні 
форми в більшості завдань. Деякі 
помилки можуть заважати зрозуміти 
написане чи сказане повністю. В 
усному мовленні вимова є 
здебільшого зрозумілою, хоча і 
може містити деякі недоліки. 
Учень/учениця вміє розуміє 
прослуханий чи прочитаний текст в 



загальному та може виокремити 
основні ідеї змісту. Виконує 
більшість завдань (55%) правильно.

Письмо. Середній рівень: Використано 
основний словниковий запас 
ізольованих слів і фраз із залученням 
кількох простих граматичних форм.  
Зміст письмового висловлювання 
частково зв’язний, застосовується 
проста пунктуація і часте використання 
сполучника «і». Можлива часткова 
невідповідність або неправильне 
тлумачення завдання. Цільовий читач 
мінімально розуміє зміст. 

Говоріння. Середній рівень. 
Має труднощі з переданням основної 
думки, навіть у дуже знайомих 
повсякденних розмовних формах. 
Відповіді обмежуються короткими 
фразами або окремими словами з 
частими сумнівами та паузами. Має 
значні труднощі у відповідях і репліках. 
Потребує додаткових підказок та 
підтримки. Застосовує лише обмежені 
граматичні конструкції. Використовує 
словниковий запас із ізольованих слів і 
фраз. Обмежено контролює вимову,яка 
часто нерозбірлива

Розуміння зі слуху. Середній рівень. 
Розуміє деякі ідеї прослуханого та 
ідентифікує окремі факти почутого. 
Повний зміст усного висловлювання 
розуміє лише за наявності наочностей 
(тексту, візуальної підтримки тощо 
Читання. Середній рівень. 
Розуміє ключові ідеї прочитаного та 
ідентифікує окремі факти змісту. 
Повний зміст письмового 
висловлювання розуміє частково або за 
наявності наочностей. 

6 балів: Учень/учениця має 
труднощі із передаванням основної 
думки в усних чи письмових 
висловлюваннях навіть у дуже 
знайомих повсякденних ситуаціях 
спілкування та використовує 
основний запас ізольованих слів і 
фраз із залученням кількох простих 
граматичних конструкцій. Має 
значні труднощі у відповідях і 
репліках, зміст частково зв’язний з 
частим використанням сполучника 
«і». Вимова обмежена 
контрольована та часто 
нерозбірлива. Учень/учениця 
розуміє лише ключові ідеї 
прослуханого та прочитаного та 
потребує сторонньої допомоги для 
розуміння детального змісту тексту. 
Виконує половину (50%) завдань 
правильно.
5 балів: Учень/учениця має 
труднощі із передаванням основної 
думки в усних чи письмових 
висловлюваннях навіть у дуже 
знайомих повсякденних ситуаціях 
спілкування та використовує 
основний запас ізольованих слів і 
фраз із залученням кількох простих 
граматичних конструкцій. Має 
значні труднощі у відповідях і 
репліках, зміст частково зв’язний з 
частим використанням сполучника 
«і». Вимова обмежена 
контрольована та часто 
нерозбірлива. Учень/учениця 
розуміє лише ключові ідеї 
прослуханого та прочитаного та 
потребує сторонньої допомоги для 
розуміння детального змісту тексту. 
Виконує меньше половини (41-49%) 
завдань правильно.



4 бали: Учень/учениця має труднощі 
із передаванням основної думки в 
усних чи письмових 
висловлюваннях навіть у дуже 
знайомих повсякденних ситуаціях 
спілкування та використовує 
основний запас ізольованих слів і 
фраз із залученням кількох простих 
граматичних конструкцій. Має 
значні труднощі у відповідях і 
репліках, зміст частково зв’язний з 
частим використанням сполучника 
«і». Вимова обмежена 
контрольована та часто 
нерозбірлива. Учень/учениця 
розуміє лише ключові ідеї 
прослуханого та прочитаного та 
потребує сторонньої допомоги для 
розуміння детального змісту тексту. 
Виконує трохи більше третини 
(33-40%) завдань правильно.

Письмо. Початковий: Зміст абсолютно 
не пов'язаний з тематикою завдання. 
Цільовий читач не може зрозуміти 
зміст. 

Говоріння. Початковий рівень. 
Має значні складнощі із переданням 
основної думки у дуже знайомих 
повсякденнх розмовних формах. 
Відповіді обмежують короткими 
словами чи словосполученнями з 
частими сумнівами. Застосовує деякі 
прості граматичні конструкції з 
помилками, які, однак, не заважають 
сприйняттю інформації. Словниковий 
запас значно обмежений та не дозволяє 
формулювати висловлювання вільно. 
Вимова нерозбірлива

Розуміння зі слуху. Початковий 
рівень. 
Розуміє окремі ідеї та усного мовлення 
без розуміння загального змісту та 
деталей почутого з наочностями та 

3 бали Учень/учениця має значні 
складнощі з передавання основної 
думки письмових та усних 
висловлювань. Використовує окремі 
непов’язані фрази та 
словосполучення, намагається 
конструювати прості речення, але 
граматичні конструкції 
використовуються з помилками, які, 
однак не заважають сприйняттю 
інформації. Цільовий слухач/читач 
не розуміє зміст висловлювання. 
Учень/учениця розуміє лише окремі 
ідеї прослуханого та прочитаного за 
наявності наочностей. Виконує 
третину (30%) завдань правильно. 

2 бали Учень/учениця має значні 
складнощі з передавання основної 
думки письмових та усних 
висловлювань. Використовує окремі 
непов’язані фрази та 
словосполучення, намагається 
конструювати прості речення, але 



сторонньою допомогою.

Читання. Початковий рівень.
Розуміє деякі ідеї та думки прочитаного 
без розуміння деталей за наявності 
наочностей.

граматичні конструкції 
використовуються з помилками, які, 
однак не заважають сприйняттю 
інформації. Цільовий слухач/читач 
не розуміє зміст висловлювання. 
Учень/учениця розуміє лише окремі 
ідеї прослуханого та прочитаного за 
наявності наочностей. Виконує 
меньше третини  (15-29%) завдань 
правильно.

1 бал Учень/учениця має значні 
складнощі з передавання основної 
думки письмових та усних 
висловлювань. Використовує окремі 
непов’язані фрази та 
словосполучення, намагається 
конструювати прості речення, але 
граматичні конструкції 
використовуються з помилками, які, 
однак не заважають сприйняттю 
інформації. Цільовий слухач/читач 
не розуміє зміст висловлювання. 
Учень/учениця розуміє лише окремі 
ідеї прослуханого та прочитаного за 
наявності наочностей. Жодне 
завдання не виконано правильно. 

Організація дистанційного навчання іноземних мов у закладах загальної 
середньої освіти 

За останні роки онлайн уроки стають дедалі популярнішими у царині 
вивчення іноземних мов. Із закриттям шкіл, пов’язаним з пандемією 
коронавірусу та воєнним станом в Україні, вчителі були вимушені стрімко 
перейти на онлайн навчання, що спричинило певні складнощі у процесі 
навчання. Щоправда позитив у тому, що методика викладання предмета не 
змінилася, і питання полягає лише в адаптації методики з урахуванням 
сучасних онлайн інструментів. Для вчителів іноземних мов (англійської, 
зокрема) відповідно до стратегії розвитку та реформи національної освіти, 
впровадження нової програми навчання англійської у середній школі (5 – 9 
класи) Міністерство освіти та науки України, Британська Рада в Україні, 
Cambridge Assessment English та Cambridge University Press створили 
наступну частину онлайн курсу на платформі nus-english.com.ua для 



дистанційного навчання вчителів англійської мови. Платформа nus-
english.com.ua створена з урахуванням усіх чинних вимог та критеріїв 
навчальних програм і стандарту базової середньої освіти, враховує специфіку 
контексту викладання у сучасній українській школі, поєднує в собі 
міжнародні практики та підходи до викладання іноземної мови. Платформа 
містить розділ Secondary Teachers, який складається з онлайн курсу, 
документів, банку додаткових матеріалів та тестування. 

Онлайн курс для вчителів середньої школи надає необхідну основу для 
системного та структурованого засвоєння теоретичного матеріалу, практичні 
поради, приклади та кейси, а також численні вправи і готові частини уроків 
на відпрацювання певних рецептивних і продуктивних умінь та навичок. 
Курс побудований за принципами наступності, диференціації, циклічності та 
системності. Матеріал викладений у доступній формі з використанням 
матеріалів, які нададуть змогу вчителям не тільки підвищити кваліфікацію з 
методики викладання англійської мови, а й отримати необхідний набір 
онлайн інструментів для навчання дітей дистанційно. Тематика курсу 
охоплює методи та техніки комунікативного підходу до викладання 
англійської, психолого-педагогічні особливості навчання підлітків, основи 
формального та формувального оцінювання в середній школі й викладання 
англійської дистанційно. Навчальні матеріали на платформі у відкритому 
доступі, без прив’язки до певних дат або часових рамок. Учителі мають 
можливість проходити курс у власному темпі та порядку. Крім цього, 
особливо цінним є ресурс ‘Mapping Online Resources to the Curriculum’, який 
складається з п’яти інтерактивних розробок відповідно до класу навчання та 
тематики програм на кожному етапі навчання. Матеріали надають чітку та 
зрозумілу систему додаткових активностей, планів уроків, вправ і завдань, 
які спрямовані на збалансоване відпрацювання граматики та лексики в 
контексті говоріння, аудіювання, письма і читання. Вчителям також стануть 
у пригоді додаткові ресурси для батьків – підбірка порад та завдань з 
вивчення англійської, які можна виконувати вдома. Resource Bank містить 
матеріали для завантаження, додаткові завдання для уроків англійської мови, 
додатки та інтерактивні ігри з найбільш поширених тем від провідних 
фахівців міжнародних організацій, які допоможуть вчителям та батькам 
більш ефективно організувати дистанційне навчання або урізноманітнити 
навчальний процес у класі та вдома. Розділ також міститьдодаткові 
можливості для професійного розвитку вчителя (статті, вебінари, 
обговорення та поради). Вчителі німецької та французької мов зможуть 
отримати аналогічну інформацію та пройти курси на платформах Гете-
Інститу та PRO-FLE. 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного 
навчання 



Англійська мова. Британська Рада: Навчання різних вікових груп: 
практичні ресурси, плани уроків тощо 
https://www.teachingenglish.org.uk/resources  Низка різноманітних коротких 
курсів для вчителів на FutureLearn https://www.teachingenglish.org.uk/training  
Тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання 
https://tinyurl.com/y8lesqzd  Путівник із дистанційного навчання 
https://tinyurl.com/ydgtesyo  Публікація «Інновації в освіті: дистанційне 
навчання https://tinyurl.com/y8kqp5qz  Навчальний відео-серіал Word on the 
street (рівні В1, В2) https://tinyurl.com/yc44nndh  Аудіо-серіал Big City Small 
World (рівень В1) https://tinyurl.com/rlgq7j2  Колекція ресурсів для розвитку 
мовленнєвих умінь https://learnenglish.britishcouncil.org/skills  Граматичний 
практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar  Лексичний 
практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary  Express Publishing 
Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, 
формувальне оцінювання https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room  
Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, 
аудіо-аписи, портфоліо та багато іншого https://tinyurl.com/y9dk9nca  Linguist  
– Cambridge University Press – MMPublications Дистанційне навчання (1 – 4 
класи): Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV  Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB  
Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H  Дистанційне навчання (5 – 9 класи): Eyes 
Open https://bit.ly/2zmAS1R  Think https://bit.ly/3brzFVe  Prepare 
https://bit.ly/2wXqdK4  Дистанційне навчання – підготовка до складання 
Кембриджських іспитів: Objective https://bit.ly/2Y2gDRv  Compact 
https://bit.ly/2RVJ1AA  Complete https://bit.ly/2Vs2QBN  Fun Skills (Starters) 
https://tinyurl.com/y9jhesw9  Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c  
Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn  Безкоштовний інтерактивний 
додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, книги для вчителя та інше до 
курсу Quick Minds for Ukraineпідручники, книги для вчителя та інше до курсу 
Quick Minds for Ukraine https://tinyurl.com/y77lj6me  Методичні поради, 
посилання на платформи для організації дистанційного навчання та інше: 
Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel  Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z  
Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7 Використання візуальних елементів 
https://tinyurl.com/y8gkyof9  Дія та взаємодія – важливі складники 
дистанційного навчання у початковій школі https://tinyurl.com/ybhj8jqs  
Відеоуроки Smart Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів 
https://tinyurl.com/ybdmk5qv  Oxford University Press Навчаємося вдома: 
вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та інше 
https://tinyurl.com/ycsvcuuh  Вчительські спільноти, вебінари, підписка на 
професійні розсилки, домашнє читання тощо https://tinyurl.com/y9lcqxuu  
Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що 
вони знають https://tinyurl.com/y7fnqnek  Адаптивне тестування у вивченні 
англійської мови https://tinyurl.com/y7vn7g66  Оцінювання глобальних умінь 
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https://tinyurl.com/y74fcmzz  Створення тестів для підлітків 
https://tinyurl.com/y98koce9  Серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання 
https://tinyurl.com/y8tejpna  Pearson - DINTERNAL EDUCATION Освітній 
сайт «Пірсон» Україна https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/  
Дистанційне учіння та навчання https://tinyurl.com/ya5e77wl  Вебінари та 
відео тренінги для вчителів англійської мови https://tinyurl.com/y9u6avfr  
Ресурси для вчителів https://tinyurl.com/yaz5mcch   Ресурси для учнів 
https://tinyurl.com/y79lec3u  Освітній проект: уроки наживо 
https://tinyurl.com/y9cvmmxx  MACMILLAN EDUCATION Початкова школа: 
https://macmillanukraine.com/distance-learning / Середня та старша школа 
https://macmillanukraine.com/distance-learning / Відеоінструкції стосовно 
роботи з онлайн-ресурсами 
https://www.youtube.com/channel/UCy6NceQPLfFGjKuq6l8l-3w/playlists  
Вебінари з експертами по дистанційному навчанню 
https://www.macmillanenglish.com/tr/distance-teaching-and-learning-
hub/knowhow/webinars  

 Французька мова Основні інтернет-ресурси з французької мови для 
різних категорій користувачів, зосереджені на одній платформі https://kit-
francais.glideapp.io / Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків 
https://tinyurl.com/yazfnkcu  Базовий інтернет- ресурс для вчителів 
французької мови https://tinyurl.com/y9vvjahb  Базовий інтернет-ресурс для 
учнів, навчальний додаток https://tinyurl.com/y88q3zv2  Сайти для 
безкоштовного вивчення французької мови: для учнів усіх рівнів 
https://tinyurl.com/y8rdoynx  https://www.bonjourdefrance.com / Безкоштовні 
онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою 
https://tinyurl.com/ydgg4g2t  https://tinyurl.com/y9sclmem   
https://tinyurl.com/yc4a9ehu  Додатки для вивчення французької мови 
https://www.lingozing.com/fr / https://babadum.com / Французька мова для 
вчителів і учнів https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner  Безкоштовний 
навчальний кібержурнал для вивчення французької мови в режимі онлайн 
https://tinyurl.com/ybxslzms  https://tinyurl.com/ybgtd3ow  
https://tinyurl.com/y7xftroq  https://espacevirtuel.emdl.fr/  IFprofsUkraine – 
соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує франкомовних освітян 
України https://ua.ifprofs.org / https://tinyurl.com/y9lzo6hy  
https://enseigner.tv5monde.com / Навчальні матеріали для вчителів 
французької мови, з використанням актуальних подій у Франції та світі 
https://tinyurl.com/ybxslzms  https://tinyurl.com/ybgtd3ow  
https://espacevirtuel.emdl.fr / Допоміжний сайт з вивчення французької мови 
https://www.zerodeconduite.net / PROFLE+ – навчальна онлайн платформа для 
вчителів французької мови https://www.ciep.fr/formation/profle-plus  
http://www.cned.fr/inscription/8PFLEDIX  Відкриті курси (MOOC) для 
викладання французької мови https://mooc.cavilam.com / IFOS навчальна 
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платформа для викладання професійної французької мови 
https://ifos.institutfrancais.com 

Німецька мова для учнів Дитячий Університет для дітей віком від 8 до 12 
років, де вони мають можливість навчатися за трьома напрямами: людина, 
природа, техніка, а також вивчати німецьку мову https://tinyurl.com/y7p7w6sn  
Онлайн-університет JuniorUni для учнів від 12 до 14 років 
https://tinyurl.com/yamzdemt  Безкоштовна комп'ютерна гра для учнів віком 
від 8 до 12 років, яка мотивує їх до вивчення іноземних мов, водночас, 
допомагає оцінити навчальні досягнення учнів https://tinyurl.com/ycfap3vw  
Місто слів. Навчальний додаток для опанування лексики рівня A1/A2 
https://tinyurl.com/h2tcz7w  10  навчальних розділів для опрацювання лексики 
та граматичних структур на повсякденні теми https://tinyurl.com/y9ne2nkk  
Казки з усього світу https://tinyurl.com/y78hfalz  Для вчителів Безкоштовні 
вебінари для вчителів німецької мови від Goethe-Institut 
https://tinyurl.com/y8lbjfg6 https://tinyurl.com/ychn9gns  Матеріали для 
навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та дидактики 
німецької мови https://tinyurl.com/yba2l3c5  Онлайн платформа Goethe-Institut 
«Німецька в початковій школі»: добірка матеріалів, які можна 
використовувати, щоб зробити уроки веселими та різноманітними 
https://tinyurl.com/y9srcdx7  Проєкт «Lautstark»: різноманітні дидактичні 
матеріали до теми «Популярна музика із Німеччини» 
https://tinyurl.com/ycmrcrfd  Художні фільми або відеоролики для мотивації 
учнів у процесі навчання https://tinyurl.com/y7laq7l4 Дидактичні матеріали з 
літератури https://tinyurl.com/yc4993cf

*Звернення до вчителя. 
Необхідність підтримки психологічного здоров’я учасників освітнього 
процесу (Поради психолога) 
Згідно зі звітом, підготовленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ), розпочата війна в Україні вплинула на всіх нас і впливатиме на нас 
ще довго.
 Війна в Україні згубно впливає на сім’ї та особливо дітей різного віку. Люди 
відчайдушно прагнуть безпеки, все більше українських учнів навчаються у 
різних школах по всій Європі, багатьом вдалося виїхати у безпечні регіони в 
Україні.

Вчителі мають знати, як поводитися в такій кризовій ситуації, як 
підтримувати учнів, які раптово приєднались до класу, і як інтегрувати їх у 
групу. Це непросте завдання, адже кожен учень індивідуальність, 
кожна ситуація унікальна, а вчителі повинні проявляти співчуття, 
педагогічну інтуїцію та такт. Отже, що ви можете робити як вчитель?

Важливо знаходити час, щоб вислухати, коли 
дитина хоче виговоритись, не кваплячи її. Іноді учні не хочуть говорити – 
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вони можуть перебувати в стані гібернації (сплячки), або вони 
вже впоралися зі стресом і не хочуть повертатися до нього. Не 
робіть припущень щодо минулого учнів, і дайте їм знати, що за потреби 
вони можуть з вами поговорити. Може бути корисним створити «контракт 
класу» з чіткими правилами, що застосовуються у кризових ситуаціях в 
класі. Намагайтеся бути максимально гнучкими і мудрими. Як і у випадку з 
усіма складними темами, вчителі повинні усвідомлювати емоційний вплив 
подій на учнів, тому їм потрібно приділяти пильну увагу тим учням, у яких 
члени сім’ї можливо ще залишились в зоні військових дій, і які можуть 
хвилюватися, як ця криза може вплинути на них тут. Вчителі мають створити 
безпечне середовище для учнів, щоб вони могли обмірковувати обставини, 
ставити питання, та отримували роз’яснення щодо поточної ситуації. 
Здебільшого доречно помічати сильні сторони учнів, гордість за свою 
культуру, їх стійкість і внесок, який вони роблять у шкільну спільноту.

Надзвичайно важливо навчити дітей розвивати емоційну стійкість, яку 
також називають емоційною кмітливістю, тобто здатністю емоційно 
відновлюватися після стресових ситуацій.

                             __________________________________
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                              Додаток 10
 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
 

Інформатична освітня галузь

Метою вивчення курсу “Інформатика” в 5 – 6 класах з 2022-2023 
навчального року відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти (далі – Державний стандарт) є розвиток особистості учня, 
здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання 
проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і 
суспільного добробуту, здатного критично мислити, безпечно та відповідально 
діяти в інформаційному суспільстві.

Заклад освіти з урахуванням особливостей технічного забезпечення, 
кадрового складу, контингенту й освітніх пріоритетів учнів тощо може обрати 
різні варіанти викладання курсу інформатики, зокрема обираючи відповідну 
модельну навчальну програму або створюючи власну навчальну програму. 
Модельні навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України (наказ № 795 від , опубліковані на веб-сайті Міністерства освіти і 
науки України.

Типовим навчальним планом (додаток 3 до Типової освітньої програми для 
5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України 19 лютого 2021 року № 235, далі – Типова 
освітня програма) для вивчення інформатичної освітньої галузі  в 5 класі 
рекомендовано 1,5 години на тиждень.  

Слід зазначити, що навчальне навантаження у типових навчальних планах 
орієнтоване на "рекомендований" навчальний час, визначений базовим 
навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі 
на адаптаційному та предметному циклах навчання базової середньої освіти. 
Згідно з пунктом 3 Додатку 3 до Типової освітньої програми кількість 
навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначається закладом 
освіти самостійно у межах заданого діапазону – від мінімальної (1 год на 
тиждень) до максимальної (2 год на тиждень).

 Обираючи, наприклад, мінімальну кількість годин для вивчення предмета 
«Інформатика»  заклад може використовувати резервний навчальний час 
інформатичної освітньої галузі (0,5 год) на вибірковий освітній компонент, 
зокрема, на  додатковий курс, який поглиблює або розширює вивчення тієї чи 
іншої теми основного курсу або інтегрований курс, що дозволяє більше 
детально, з різних поглядів та теорій вивчити окремі питання сучасної 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n16


2

інформатики. Прикладами таких курсів можуть бути такі: “Робототехніка”, 
“Програмування”, “Кібербезпека”, “Основи Інтернет речей”, “Комп’ютерна 
графіка”, “Обробка аудіо, відео”, “Комп’ютерна фотостудія”, 
“Комп&apos;ютерна анімація”, “Віртуальна реальність”, “Створення сучасних 
презентацій”, “Хмарні сервіси” тощо.

Обов’язковою умовою реалізації будь-якої модельної навчальної  програми 
з інформатики є постійне використання на кожному уроці комп’ютерної 
техніки, різних цифрових пристроїв, з метою формування діяльнісної складової 
освітньої компетентності. 

На кожному уроці з інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб 
кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за 
комп’ютером. Поділ на підгрупи здійснюється згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. 

Під час організації освітнього процесу потрібно неухильно дотримуватися 
норм Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Умови 
навчання під час організації освітнього процесу повинні забезпечувати 
ефективне засвоєння учнями матеріалу та відповідати чинним вимогам щодо 
безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу з метою створення 
сучасного, розвивального, безпечного, комфортного та інклюзивного 
освітнього середовища.

Освітній процес має спрямовувати, спонукати та підтримувати розвиток 
суб’єктів навчання, сприяти формуванню патріотичної громадянської позиції та 
ціннісних орієнтирів. Основний акцент рекомендуємо зробити на розвиток 
громадянської та соціальної компетентності, розвиток критичного та 
системного мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями.  Цифрова творчість 
може бути доступним інструментом вираження власних емоцій. Одним із 
варіантів включення тематики кібербезпеки може бути створення 
інформаційних продуктів у різних програмних середовищах (текстові 
документи, презентації, графічні плакати, анімації, веб-сторінки, відео-ролики, 
програмні проєкти тощо). 

Вчитель має певну методичну свободу, що надає йому право самостійно 
визначати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, обирати програмне 
забезпечення, методи та форми організації освітнього процесу, конструювати 
урок так, щоб учні могли самостійно відкрити нові для себе знання, опанувати 
нові навички, розвинути свою компетентність. Рекомендуємо надавати учням 
чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчання, застосовувати 
особистісно-орієнтований підхід, що може бути забезпечений передусім 
вибором відповідних тем навчальних проєктів та ролей у груповій діяльності. 

У Державному стандарті вимоги до обов’язкових результатів навчання 
учнів з інформатичної освітньої галузі  об’єднані у  чотири групи умінь:

• знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує та подає дані, 
критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем; 
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• створює інформаційні продукти і програми для ефективного розв’язання 
задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці з іншими 
особами за допомогою цифрових пристроїв чи без них; 

• усвідомлено використовує інформаційні та комунікаційні технології і 
цифрові інструменти для доступу до інформації, спілкування та співпраці як 
творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології; 

• усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, 
суспільства, навколишнього природного середовища, дотримується етичних, 
культурних і правових норм інформаційної взаємодії.

Кожну із зазначених груп умінь наприкінці року вчитель повинен оцінити 
за чотирма рівнями: високий, достатній, середній, низький (Наказ Міністерства 
освіти і науки України № 289 від 01 квітня 2022 р.). 

Звертаємо увагу на те, що  обов’язкові результати навчання впливають на 
методи та форми роботи на уроці, добір навчального контенту. Урок у новій 
українській школі — це, перш за все, проблемне та діяльнісне навчання із 
застосуванням активних методів. Вчитель конструює урок так, щоб учні могли 
самостійно відкрити нові для себе знання, опанувати нові навички. 
Рекомендуємо таку структуру уроку:

1. Постановка проблеми.
2. Дослідження проблеми.
3. Перевірка припущень.
4. Висновки.
5. Застосування нових знань та вмінь.
6. Рефлексія та підсумки.
В умовах переходу на дистанційну форму навчання на рівні навчальної 

програми закладу освіти можуть бути внесені зміни у види діяльності учнів із 
забезпеченням досягнення очікуваних результатів навчання. Під час 
проведення онлайн занять бажано залучати учнів до активної роботи, 
висловлювання своїх ідей та пропозицій, надавати можливість їм спілкуватися 
між собою.

Модельна навчальна програма «Інформатика 5-6 клас» (автори 
О. Пасічник, Л. Чернікова) 

Зміст навчальної програми з інформатики для 5-6 класу (авт. О. Пасічник, 
Л. Чернікова) умовно поділено на два роки навчання, в кожному з яких 
визначено по 5 навчальних тем. В кожній темі присутня внутрішня інтеграція за 
змістовими лініями, зазначеними при структуруванні очікуваних результатів 
навчання, що дозволяє комплексно розглянути програмний зміст, побудувавши 
причинно-наслідкові зв’язки всередині предмета. Також у кожній темі 
передбачається розвиток ключових компетентностей, що дозволить реалізувати 
зовнішню інтеграцію предмета в системі шкільної освіти. 

Теми модельної навчальної програми 5 класу:
▪ Власне цифрове середовище
▪ Пошук в інтернеті
▪ Текстові документи
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▪ Алгоритми та програми. Анімації та узори
▪ Комп’ютерна графіка

За необхідності вчитель може змінювати порядок вивчення тем, не 
порушуючи змістових зв’язків між ними. Допускається комбінування змісту 
кількох тем для створення інтегрованих проєктів чи модулів. При цьому 
важливо охопити усі очікувані результати навчання, передбачені модельною 
програмою.

Важливим акцентом викладання курсу інформатики за даною модельною 
програмою є перехід від парадигми навчання вправного користувача, 
споживача інформаційних послуг та технологій до нової парадигми 
формування вмінь, які забезпечують виконання ролі їх творця, тобто від 
репродуктивного рівня мислення до продуктивного. Звичайно, частина уроків 
будуть присвячені вивченню та відпрацюванню нових навичок та технік, але 
кінцевою метою є надати учням можливість застосувати їх для втілення 
власних творчих задумів.

При плануванні навчальної діяльності треба враховувати також її 
невід’ємну соціальну складову, і включати у заняття обговорення, дискусії, 
презентації, отримання та надання зворотного зв’язку та рефлексію. 
Просуваючись індивідуальними траєкторіями опанування інформатики, учні 
повинні все частіше формулювати власні запитання, пропонувати власні 
рішення і самокритично оцінювати власну роботу. 

В змісті практичних завдань рекомендуємо більш детально розглядати на 
уроках актуальні питання безпечного користування пристроями та обліковими 
записами у соціальних мережах, критичного оцінювання інформації, 
розпізнавання фейків та маніпуляцій тощо.

Модельна програма «Інформатика. 5-6 класи» (авт. Ривкінд Й. Я., 
Лисенко Т. І., Чернікова Л. А, Шакотько В. В.) побудована за концентрично-
лінійним принципом. Базові поняття курсу інформатики, уміння, 
що сформовані в початковій школі, поглиблюються та розширюються в 5-6 
класах. Зміст  предмета Інформатика в 5 – 6 класах вибудовується за такими 
предметними змістовими лініями:

▪ інформаційні процеси та системи;
▪ комп’ютерні мережі;
▪ інформаційні технології;
▪ алгоритмізація та програмування.

Значна частина тем, вивчення яких розпочинається в 5-му класі, 
продовжується в 6-му класі з відповідним ускладненням та 
розширенням змісту. Таким чином 
забезпечується поступове нарощування обсягу 
та складності навчального матеріалу, його актуалізація, повторення, 
закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей 
і способів діяльності на більш високому рівні узагальнення. 

Враховуючи психолого-вікові особливості учнів 5 класу, 
вивчення більш складних питань тем перенесено в 6 клас.
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У кінці кожного класу передбачена тема «Практикум з 
використання інформаційних технологій», в рамках 
якої передбачається виконання комплексних навчальних проєктів з 
використанням усіх вмінь, знань, навичок і компетентностей, здобутих учнями 
при вивченні «Інформатики» в поточному і в попередньому роках. 
Проєкти можуть бути як індивідуальні, так і групові.

Основою для досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у 
модельній програмі, є діяльнісний підхід, що базується на створенні та 
опрацюванні інформаційних об’єктів, під час виконання операцій з 
якими формуються відповідні ключові та предметні компетентності. 

Діяльнісний підхід також передбачає реалізацію об’єктного підходу: 
інформаційні технології використовуються для 
опрацювання певних інформаційних об’єктів, які мають певні властивості; для 
опрацювання об’єкта необхідно змінити значення його властивостей; для 
змінення значень властивостей об’єкта над ним необхідно виконати певні дії – 
реалізувати певний алгоритм. 

Алгоритмічний підхід, який також є концептуальною основою 
модельної програми, полягає у представленні способів виконання операцій над 
об’єктами у вигляді алгоритмів. Це сприятиме розвитку в 
учнів алгоритмічного мислення, ознакою якого є уміння поділяти задачі на 
підзадачі, чітко формулювати правила виконання окремих операцій, 
враховуючи можливості їх виконавців. 

Відповідно до змісту модельної навчальної 
програми авторським колективом розроблено навчально-методичний комплекс, 
до складу якого входить підручник, збірка файлів-заготовок для 
реалізації практичної складової модельної програми, робочий зошит для учнів 
та комплект інтерактивних онлайн вправ. Усі електронні матеріали комплексу 
розміщено на сайті підтримки модельної програми за 
адресою https://sites.google.com/pu.org.ua/allinf в 
розділі Електронні додатки ⇒ 5 клас НУШ.

 
Модельна навчальна програма «Інформатика 5-6 клас» (авт. Л. Козак., 

А. Ворожбит).
Найповніше особливості цієї модельної навчальної програми можна 

відслідкувати через її змістові лінії, принципи та види навчальної діяльності. 
Змістові лінії програми визначені на основі напрямків інформатики, 

відповідають цифровій рамці компетентностей громадян України:
Цифрове середовище та безпека.
Мережеві технології для навчання, спілкування, співпраці.
Дані. Опрацювання даних. Моделі.
Цифрова творчість.
«Принцип концентричної наступності»  реалізовується через розширення 

компетентностей, а не можливостей якоїсь комп’ютерної 
програми.  Наприклад, змістова лінія «Дані. Опрацювання даних»: у 5 класі 
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опрацьовуємо дані за допомогою текстового редактора, у 6 - за допомогою 
електронних таблиць.  У такий спосіб формується здатність застосовувати 
отримані раніше знання в нових умовах. 

«Принцип самостійного здобування та конструювання власних 
знань»   реалізовується через визначення цілей власного навчання, планування 
навчальної діяльності самостійно чи з допомогою вчителя, пошуку необхідної 
інформації та даних, формування навичок самоконтролю та саморегуляції, 
уміння звертатися по допомогу, позитивного ставлення до помилок як до зони 
власного розвитку, участі у індивідуальній чи груповій проєктній діяльності, 
участі в обговореннях та дискусіях, рефлексії з приводу практичного досвіду. 

Це добре помітно у видах діяльності,  які спеціально структуровано у 
групи:

Визначає мету… 
Рефлексує та висловлюється про…
Визначає власні досягнення, поступ та  зони розвитку…
«Принцип «від умінь до знань». Учні спочатку здобувають практичних 

досвід, його осмислюють і рефлексують, а тоді приходять до теоретичних 
висновків.   

«Принцип «від уявлень до ставлень» - за допомогою видів діяльності 
подано методику формування ціннісних ставлень. «Інформатика, яка базується 
на цінностях»

Види діяльності узагальнені і згруповані. В межах групи пропонується 
діяльність на вибір вчителя по зростанню складності із тим самим змістом. 
Наприклад, відтворює знання \ пояснює \ формулює правила\ розробляє 
алгоритми дій чи рекомендацій стосовно: …(змістовий матеріал).

Розмірковує \ обговорює \ аргументує \ висловлює власну позицію\ 
дискутує з приводу: …(змістовий матеріал)

Проекти:
рекомендовано проводити паралельно вивченню теми; 
інтегрують в себе зміст інших галузей; 
у 5 класі є навчальними (частину змістового матеріалу учні вивчають в 

процесі участі у проєкті), у 6 класі – дослідницькі;
пропонуються проєкти контраверсійного змісту для розвитку сміливості 

висловлювати свою аргументовану позицію; 
є проєкт обов’язкового і додаткового змісту.
Модельна навчальна програма «Інформатика. 5–6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти  (автори Морзе Н.В., Барна О.В.)  
 
В основу навчального курсу «Інформатика» для 5–6 класів покладено 

розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних і 
ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок та 
обчислювального мислення. Програма ґрунтується на реалізації провідних ідей 
світових освітніх систем щодо підготовки громадян цифрового 
суспільства.  Очікувані результати навчання можуть бути досягнуті через зміст 
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та пропоновані види навчальної діяльності, які об’єднані у три концепти: 
комп’ютер як напрямок науки, комп’ютер як інструмент, комп’ютер у 
суспільстві, що реалізуються 4-ма змістовними лініями: інформація, дані, 
моделі;  цифрові пристрої; цифрова творчість; безпека та відповідальність. 
Оцінювання результатів навчання пропонується здійснювати через систему 
формувального та підсумкового оцінювання за конкретними складовими. 

Програма передбачає гнучке компонування навчального матеріалу у 
тематичні блоки, міжпредметну інтеграцію із іншими освітніми галузями, 
можливість впроваджувати на уроках інформатики інноваційні педагогічні 
технології (навчання за методом навчальних проєктів, дослідницько-
пізнавальне навчання, проблемне та практико зорієнтоване навчання, 
формувального оцінювання тощо). 

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів 
загальної середньої освіти (авт. Радченко С. С., Боровцова Є. В.) побудована з 
використанням спіральної методики навчання, а саме: учні повторюють 
матеріал на різних рівнях, щороку все більше поглиблюючи отримані знання та 
підвищують рівень сформованості предметних предметних та ключових 
компетентностей.

Розвиток відповідального використання інформаційних технологій у 
повсякденному житті, захисту власного інформаційного простору, дотримання 
норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії.

Розвиток особистості учня та учениці як грамотного, впевненого та 
креативного користувача інформаційними технологіями.

Розвиток уміння критично оцінювати та застосовувати інформаційні 
технології (включаючи нові та незнайомі технології), відповідально, спільно та 
ефективно вирішуючи проблеми.

Розвиток вміння аналізувати проблеми в цифровому середовищі, писати 
комп’ютерні програми.

Розвиток умінь презентувати себе, власну творчість, ідеї, створені 
продукти та інші результати індивідуальної та групової діяльності за 
допомогою цифрових пристроїв.

Сприяє формуванню вміння працювати в команді, розвитку креативності, 
критичного мислення та комунікації.

Відповідає рамкам цифрової компетентності для громадян України 2021, 
що адаптовані Міністерством цифрової трансформації згідно з рекомендаціями 
у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних 
інституцій від березня 2021 року (DigComp 2.1: 
The Digital Competence Framework for Citizens).

 
У модельній навчальній програмі «Інформатика. 5-6 класи» (авт. 

Завадський І.О., Коршунова О.В., Лапінський В.В.) розкрито інтеграційний 
потенціал інформатики як однієї з дисциплін STEM-циклу, тому теми змістових 
ліній “Моделювання та структури даних”, а також “Алгоритми та програми” 
корельовано з курсом математики та інших навчальних дисциплін. Цю 
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кореляцію відображено насамперед у стовпці “Види навчальної діяльності” 
основної частини програми, де пропонується математична тематика багатьох 
вправ, практичних робіт і проєктів. Наприклад, у темі “Моделювання в 
електронних таблицях” запропоновано навчатися створенню та інтерпретації 
діаграм, а також вибору типу діаграми для певних даних, що доповнює 
матеріал зі створення та тлумачення діаграм, включений до курсу математики 5 
класу. А в темі “Алгоритми та програми” пропонується створювати алгоритми 
розв’язування задач, що вимагають розуміння поняття градусної міри кута та 
операцій з дробами, також відповідно до змісту курсу математики. 

Загалом у змісті програми з інформатики в 5 класі умовно виокремлено 
три основні теми:

• Інтернет. Інформаційні процеси та системи.
• Алгоритми та програми.
• Інформаційні моделі. Комп’ютерні презентації.
Укрупнення тем дає можливість змістити акцент із вивчення особливостей 

тієї чи іншої інформаційної технології на опанування концептуальних понять та 
дає змогу формувати навчальну програму рівня закладу загальної середньої 
освіти з урахуванням наявних можливостей (матеріального та кадрового 
забезпечення, запитів щодо спрямованості освіти тощо). Разом з тим, під час 
календарного планування освітнього процесу рекомендується кожну з тем 
ділити на підтеми для забезпечення регулярного тематичного оцінювання.

Важливим напрямком навчальної діяльності, згідно з модельною 
програмою, є реалізація проєктної методики навчання. Великий спектр 
можливостей для творчості та дослідницької діяльності учнів дає використання 
в навчальному процесі мікрокомп’ютерів, наприклад таких як micro:bit, Arduino 
або Raspberry Pi. Реалізація навчальних проєктів із побудови прототипів та 
навчальних моделей на основі мікрокомп’ютерів дає змогу ознайомити учнів із 
такою технологією як робототехніка, та створює передумови для реалізації 
STEM-проєктів. 

Під час реалізації навчальної програми рекомендуємо вчителю надавати 
учням чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчання, застосовувати 
особистісно-орієнтований підхід, що може бути забезпечений передусім 
вибором тем навчальних проєктів та ролей у груповій діяльності. Освітній 
процес має спрямовувати, спонукати та підтримувати розвиток суб’єктів 
навчання, сприяти формуванню патріотичної громадянської позиції та 
ціннісних орієнтирів.

Зауважимо, що в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 
можна використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний 
гриф Міністерства освіти і науки України і зазначена в Переліку навчальних 
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах.
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Методичні рекомендації про викладання інформатики у 6 – 9 класах та у 
10 – 11 класах закладів загальної середньої освіти містяться в інструктивно-
методичних листах Міністерства освіти і науки України, підготовлених  
у 2014 – 2021 роках.

______________________________
 



1

                                   Додаток 6

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Математична освітня галузь

У 2022/2023 навчальному році вивчення математики у 5 класі буде 
здійснюватися за Державним стандартом базової середньої освіти, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р.
 № 898 (далі – Державний стандарт), та Типовою освітньою програмою для 5-9 
класів закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства 
освіти і науки України від 19.02.2021 р. № 235 (далі – Типова освітня 
програма). 

Державний стандарт базової середньої освіти визначає вимоги до 
обов’язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, 
загальний обсяг їх навчального навантаження, розподілений за освітніми 
галузями, структуру та зміст базової середньої освіти.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначено на основі 
компетентнісного підходу. Однією з ключових компетентностей є математична 
компетентність, що передбачає здатність розвивати і застосовувати 
математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра проблем у 
повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із застосуванням 
математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в 
особистому та суспільному житті людини.

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через 
формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими 
ключовими компетентностями для успішної освітньої та подальшої 
професійної діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи 
знань, удосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні задачі; 
розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості; розуміння 
можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті. 
Реалізація мети ґрунтується на ціннісних орієнтирах.

Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 7 до Державного стандарту. Вимоги до обов’язкових 
результатів навчання учнів з математичної освітньої галузі зазначені в додатку 
8 до Державного стандарту і передбачають, що учень:

досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна 
розв’язувати із застосуванням математичних методів;

моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання 
проблем;
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критично оцінює процес і результат розв’язання проблем;
розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, 

володіє математичною мовою.
Міністерством освіти і науки України рекомендовано сім модельних 

навчальних програм «Математика. 5 – 6 класи» для закладів загальної середньої 
освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).  Вони 
розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України за 
покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-
zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku та офіційному сайті ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» за покликанням https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-
ni-prohramy/matematychna-osvitnia-haluz/matematyka/. 

У модельних навчальних програмах реалізовано компетентнісний 
потенціал математичної освітньої галузі, базові знання, зазначені в додатку 7  
Державного стандарту, та вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з 
математичної освітньої галузі, зазначені в додатку 8 Державного стандарту. У 
вступі авторами модельних навчальних програм розкрито характеристику 
навчального змісту, шляхи реалізації програми та особливості організації 
освітнього процесу.

Для реалізації мети повної загальної середньої освіти, а також належної 
організації освітнього процесу кожен заклад освіти розробляє та використовує в 
освітній діяльності освітню програму закладу освіти, яка розробляється на 
основі Типової освітньої програми і містить перелік модельних навчальних 
програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та/або 
навчальних програм, створених на основі модельних навчальних програм, 
затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів 
навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не 
меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними 
програмами. Відповідно, заклад освіти може обрати одну із запропонованих 
модельних навчальних програм і на її основі створити навчальну програму 
закладу освіти.

Типовим навчальним планом (додаток 3 до Типової освітньої програми для 
5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України 19 лютого 2021 року № 235 (далі – Типова 
освітня програма), для вивчення математичної освітньої галузі  в 5 класі 
рекомендовано 5 годин на тиждень. Слід зазначити, що навчальне 
навантаження у типових навчальних планах орієнтоване на "рекомендований" 
навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного 
стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та 
предметному циклах навчання базової середньої освіти. Згідно з пунктом 3 
Додатку 3 до Типової освітньої програми кількість навчальних годин на 
вивчення кожної освітньої галузі визначається закладом освіти самостійно у 
межах заданого діапазону – від мінімальної (4 год на тиждень) до максимальної 
(6 год на тиждень). 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/matematychna-osvitnia-haluz/matematyka/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/matematychna-osvitnia-haluz/matematyka/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n16
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Як зазначено в п. 7 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти, основними видами оцінювання результатів навчання 
учнів є: поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання. 
Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюють 
відповідно до вимог модельних навчальних програм із застосуванням таких 
основних форм та способів:

усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального 
опитування);

письмової, у тому числі графічної (зокрема шляхом виконання 
діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації 
роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами тощо);

цифрової ( зокрема тестування в електронному форматі);
практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів 

експериментальних досліджень та навчальних проєктів тощо).
У рамках академічної свободи педагогічні працівники закладу освіти 

здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної 
мети.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 
затверджено «Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 
класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту 
базової середньої освіти»(далі – Рекомендації).   Згідно з Рекомендаціями  серед 
основних видів оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться 
закладом освіти, особлива роль відводиться формувальному оцінюванню. 
Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального 
може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, 
оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, 
щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної 
діяльності учнів тощо).

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої 
освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою 
встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення 
корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція 
поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовано 
на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому 
індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. 
Також звертаємо увагу на важливість урахування мотиваційно-стимулюючої 
функції поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного 
оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт. Під 
час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів, як 
правило, не враховуються.

Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в 
окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться за результатами 
тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів.
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Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання 
здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають 
цифрами від 1 до 12.  Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи 
результатів навчання, передбачені навчальною програмою.

Звертаємо також увагу, що для 5 класів за рішенням педагогічної ради (за 
потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж якого не 
здійснюється поточне та тематичне оцінювання. 

Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів 
шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в 
шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. А саме: 
збільшення обсягу й розмаїтість змісту освіти; збільшення ваги 
багатопредметного навчання й якісне ускладнення вимог, що пропонуються 
школяру різними вчителями з різним стилем викладання; на місце першої 
вчительки приходить новий класний керівник; відбувається перехід до 
кабінетної системи навчання. Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору 
характеризується низькою організованістю, неуважністю й 
недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його 
результатів; із психологічної – зниженням самооцінки, високим рівнем 
ситуативної тривожності.

Адаптаційний період надає можливість безболісно пристосуватися до 
нових умов навчання та знизити рівень стресу. Недопустимим є 
перевантаження учнів зайвими за обсягом домашніми завданнями, їх необхідно 
дозувати з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку. Щоб 
знайти оптимальні форми та методи взаємодії, учителі, які навчатимуи\ть 
математиці учнів  5 класів, мають познайомитися з освітніми програмами для 
початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової 
школи, від якого клас переходить в основну школу. 

6 – 11 класи

Освітня галузь «Математика»

Вивчення математики у 6-11 класах у 2022/2-23 навчальному році буде 
здійснюватися за Державним стандартом базової та повної загальної середньої 
освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 року № 1392, Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 
освіти ІІ ступеня і Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня. 

Учні 6 – 9 класів продовжують навчатись за навчальною програмою, 
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 
№ 804,  учні 10 – 11 класів  –  за навчальною програмою, затвердженою 
наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.   Навчальні 
програми розміщені на сайті МОН України. Режими доступу: 

для 6-9 класів 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-
klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx ;

для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/matematika-algebra-geometriya.pdf ;
для 10-11 класів: 
рівень стандарту 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-
klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx ;

профільний рівень 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-
klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx ;

початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-
klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx .

Навчальні програми укладено на компетентнісній основі. Розставлені 
наголоси на формування практичних навичок для подальшого їх застосування в 
реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного матеріалу 
без можливості його застосування на практиці. Шкільний курс математики 
спрямований не лише для розвитку математичної компетентності, а й інших 
ключових компетентностей. У програмах наведено таблицю з переліком 
ключових компетентностей, та завданнями, покладеними на математику для їх 
розвитку. 

Пропонуємо, працюючи з учнями, приділити більше уваги прикладній 
спрямованості математики, використовувати завдання, що розвивають уміння 
бачити математику в реальному світі, застосовувати вивчені формули та 
способи розв’язування математичних задач для досягнення особистих 
(повсякденних, життєвих) цілей і потреб. Зосереджуватись не лише на задачах 
на відсоткові розрахунки, на прийнятті рішень стосовно особистих та 
колективних фінансових питань, а й на завданнях, у яких необхідно пояснити 
або обґрунтувати власну думку, спираючись на результати виконаних 
розрахунків, довести або спростувати твердження на підставі отриманих 
результатів обчислень. Використовувати завдання на аналіз графіків і діаграм, 
розшифрування представлених там даних, пояснення їх. Для розвитку вмінь 
учнів розв’язувати геометричні задачі так званої «практичної» спрямованості 
більше уваги приділяти формуванню в учнів умінь і навичок, будувати й 
досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і 
явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті 
навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи в 
життєвих ситуаціях. Також під час роботи з учнями на уроках математики 
варто звертати увагу на такі комплексні завдання, для виконання яких 
необхідно поєднувати як алгебраїчні, так і геометричні знання й уміння, 
знаходити різні способи вирішення однієї проблеми. Досягненню таких цілей 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/matematika-algebra-geometriya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/matematika-algebra-geometriya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx
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також можуть сприяти як уроки з міжпредметними зв’язками, так і інтегровані 
уроки.

Як і раніше вчитель може змінювати порядок вивчення тем, якщо це не 
порушує логіку викладення навчального матеріалу.

На початку 2022/2023 навчального року рекомендуємо організувати 
проведення діагностування рівня навчальних досягнень учнів  за попередній 
навчальний рік та врахування результатів діагностування при плануванні 
подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального 
матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. 

Також рекомендуємо у календарно-тематичному планування передбачити 
збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального 
матеріалу за попередній навчальний рік.

Варто нагадати, що навчальна програма з математики (Алгебра і початки 
аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 
розрахована на 3 години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: 
«Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 
години на геометрію та 1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ семестрі 
навпаки – 1 година на геометрію та 2 години на алгебру і початки аналізу. 
Разом на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 54 години протягом 
року, а на геометрію 51 година.

Наприкінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель 
проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки 
враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню 
протягом вивчення теми, крім оцінок за ведення зошита. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 
алгебри і початків аналізу, і окремо - з геометрії. Типовими навчальними 
планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню передбачено 
оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з математики 
виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних 
курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) і здійснюється округлення до 
цілого числа. Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і 
початків аналізу та 9 - з геометрії. Тоді середнє значення становитиме 
(8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9. Семестрова оцінка з 
математики у класному журналі виставляється без дати на сторінці з алгебри і 
початків аналізу в стовпчик із надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. 
Математика» та на сторінці зведеного обліку. Семестрова оцінка може 
підлягати коригуванню відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 
учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. 
Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє 
арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів 
(алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого 
числа за наведеним вище прикладом. Виставляється коригована семестрова 
оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків аналізу.

bomba
Підсвічування
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Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих 
семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на 
сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. 
Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна 
оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».

Можливе виділення додаткових годин із варіативного складника 
навчального плану. Розподіл додаткових годин між алгеброю і початками 
аналізу та геометрією залишається на розсуд вчителя. Додаткові години 
поповнюють години резерву. В свою чергу години резерву вчитель, на власний 
розсуд може витрачати на систематизацію та повторення матеріалу на початку 
та в кінці року, збільшення кількості годин на кожну із вказаних тем, зокрема 
для внесення змін до орієнтовного календарно-тематичного плану.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-
математичних дисциплін є:

- розв'язування задач і вправ;
- складання таблиць, схем, тощо;
- виконання проєктів;
- самостійні та контрольні роботи.

В залежності від видів письмових робіт виділяються зошити, які 
зберігаються в класі та зошити, що зберігаються в учнів. Кількість і 
призначення учнівських зошитів визначається вчителем. Для контрольних робіт 
передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються протягом 
навчального року в закладі загальної середньої освіти.

Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних 
(контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним 
заступником директора закладу загальної середньої освіти за погодженням із 
вчителями.   Під час планування тематичних робіт у кожному класі необхідно 
передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи 
накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального 
року.

При перевірці зошитів оцінюється лише правильність записів. Почерк, 
охайність та форма запису не є предметом оцінювання. Зошити з математики, в 
яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:

у 5 – 6 класах— не рідше ніж один раз на два тижні;
у 7 – 11 класах— не рідше один раз на місяць.
Оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал, але на 

враховується при тематичному оцінюванні.
Зауважимо, що в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 

можна використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний 
гриф Міністерства освіти і науки України і зазначена в Переліку навчальних 
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Зокрема з математики  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-
s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=883367929.

Електронні версії підручників та навчальних посібників серії «Шкільна 
бібліотека» розміщені в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» https://lib.imzo.gov.ua/ .

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні 
фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в 
школах України», матеріали сайту PISA (http://pisa.testportal.gov.ua/).

Методичні рекомендації про викладання  математики у 6 – 9 класах та у 
10 – 11 класах закладів загальної середньої освіти містяться в інструктивно-
методичних листах Міністерства освіти і науки України, підготовлених  
у 2014 – 2021 роках.

                ______________________________________________

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=883367929
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=883367929
https://lib.imzo.gov.ua/
http://pisa.testportal.gov.ua/
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                                Додаток 12
                                                                 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Мистецька освітня галузь

У 2022/2023 навчальному році починається поетапне впровадження нового 
Державного стандарту базової середньої освіти, в якому окреслено мету, 
вимоги до результатів навчання здобувачів освіти на кожному циклі навчання в 
межах освітньої галузі, зокрема, мистецької освітньої галузі. 

Для досягнення результатів навчання, визначених державним стандартом 
освіти, розроблено модельні навчальні програми з навчальних предметів та 
інтегрованих курсів, визначених Типовою освітньою програмою (наказ МОН 
від 19.02.2021 № 235). Для реалізації принципу академічної свободи 
Міністерство освіти і науки України пропонує варіантність модельних 
навчальних програм, що дає можливість педагогічним працівникам широкого 
вибору щодо визначення моделі викладання навчального предмета чи 
інтегрованого курсу. Водночас, заклад загальної середньої освіти, обираючи 
модельну навчальну програму, створює на її основі навчальну програму 
закладу освіти. Зазначимо, що в цьому випадку необхідно пам’ятати про 
академічну доброчесність і збереження авторства розробників модельної 
навчальної програми. 

Мистецьку освітню галузь реалізують 4 (чотири) модельні навчальні 
програми інтегрованого курсу «Мистецтво» та 1 програма міжгалузевого 
інтегрованого курсу «Драматургія і театр». Програми розміщено на офіційному 
вебсайті Міністерства освіти і науки України 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ ) та сайті 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/). 

Наголошуємо, що Типовою освітньою програмою на реалізацію 
мистецької освітньої галузі та, відповідно, інтегрованого курсу «Мистецтво» 
рекомендовано дві години на тиждень. Усі модельні навчальні програми 
інтегрованого курсу «Мистецтво» розраховано на рекомендовану кількість 
годин. Тож для повноцінної реалізації освітньої галузі і досягнення 
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової 
середньої освіти, в навчальному плані закладу освіти рекомендовано виділяти 2 
навчальні години на тиждень.

Звертаємо увагу, що для формування в учнів мистецьких компетентностей 
та реалізації практико-орієнтованого компоненту змісту програм предмети 
мистецької освітньої галузі мають викладати вчителі зі спеціальною мистецько-
педагогічною освітою (вчитель музичного мистецтва, вчитель образотворчого 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/
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мистецтва, вчитель художньої культури). Враховуючи те, що програма 
інтегрованого курсу представляє органічне поєднання змісту різних видів 
мистецтва з домінантністю музичного і образотворчого, цей курс може 
викладати як один, так і два вчителі (вчитель музичного мистецтва; вчитель 
образотворчого мистецтва), які мають співпрацювати у команді, узгоджуючи 
планування своїх уроків. 

У разі викладання цього курсу двома вчителями заклад освіти створює на 
основі модельної навчальної програми навчальну програму закладу освіти, де 
виокремлюється дві складові за видами мистецтва із зазначенням відповідної 
кількості годин «Мистецтво: музичне мистецтво» (1 година на тиждень), 
«Мистецтво: образотворче мистецтво» (1 година на тиждень). Відповідно у 
класному журналі для кожної складової відводяться окремі сторінки,  на яких 
після назви інтегрованого курсу через двокрапку прописується уточнення: 
«Мистецтво: музичне мистецтво», «Мистецтво: образотворче мистецтво».  
Водночас наголошуємо, що необхідною умовою реалізації завдань мистецької 
освітньої галузі є дотримання інтегративного підходу через узгодження 
програмового змісту і результатів навчання з різних видів мистецтва. Тому 
необхідною умовою є упровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» 
протягом усього навчального року, не виокремлюючи його складові (музичну, 
образотворчу) в окремі навчальні періоди (семестри). 

Зазначимо, що кожна з модельних навчальних програм інтегрованого 
курсу «Мистецтво» повною мірою охоплює результати навчання, зазначені в 
Державному стандарті базової середньої освіти. Модельна навчальна програма 
міжгалузевого інтегрованого курсу «Драматургія і театр» результати навчання 
двох освітніх галузей - мовно-літературної та мистецької - реалізує частково. 
Тому цей міжгалузевий інтегрований курс може впроваджуватися у закладі 
освіти одночасно з інтегрованим курсом «Мистецтво», а не замість нього -  для 
поглиблення і поширення внутрішньогалузевих і міжгалузевих зав’язків, більш 
детального ознайомлення учнів з одним із видів мистецтва - театрального. Саме 
тому у навчальному плані закладу освіти не рекомендовано заміщувати 
інтегрований курс «Мистецтво» міжгалузевим інтегрованим курсом 
«Драматургія і театр».  

Одним із провідних принципів реформи «Нова українська школа» 
визначено дитиноцентризм - максимальне наближення навчання і виховання до 
конкретної дитини, орієнтація на потреби учня/учениці, створення 
психологічного комфорту, розкриття потенціалу кожного/ кожної.

У цьому контексті освітній процес дітей у п’ятому класі необхідно 
планувати з максимальним упровадженням принципу наступності у навчанні. 
Адже наступність у роботі початкової та базової школи – це не тільки 
традиційна наступність у змісті, методах, формах і прийомах навчання, це, 
щонайперше, – бачення та реалізація наступності в основних аспектах розвитку 
особистості випускника молодшої школи та п’ятикласника.

У 5 класі перед дитиною з’являється багато викликів, пов’язаних із 
переходом від початкової школи до базової. Нагадаємо, що перший цикл 
навчання у базовій школі (5-6 класи) у Державному стандарті базової середньої 

bomba
Підсвічування
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освіти визначено як адаптаційний. Адаптація дитини до навчання в базовій 
школі відбувається не одразу, а відповідно до індивідуальних особливостей 
кожної дитини.  Процес адаптації може тривати різний час, і цей факт 
необхідно враховувати. Це досить тривалий процес, пов'язаний зі значним 
навантаженням на всі системи організму дитини. У дітей відбувається 
адаптація до нових умов навчання: як-от - збільшення кількості навчальних 
предметів і домашніх завдань, поява більшої кількості вчителів, а відповідно - 
розмаїтості і кількості вимог, що висуває кожен з них; самоорганізація в умовах 
кабінетної системи тощо. Крім того, діти 5 класу психологічно переживають 
зміну власного статусу - відчуття «найстаршого» у початковій школі 
змінюється на усвідомлення «наймолодшого» - в базовій школі. У цей же час 
починаються фізіологічні зміни пубертатного періоду. Стан дітей у цей період з 
педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, 
неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до 
навчання і його результатів; із психологічної - зниженням самооцінки, високим 
рівнем ситуативної тривожності. Адаптаційний період надає можливість 
безболісно пристосуватися до нових умов навчання та знизити рівень стресу. 
Втім, як свідчить досвід, не усі вчителі, які навчають у 5-х класах, враховують 
ці складності періоду для дитини і часто не бачать різниці між п’ятикласниками 
й іншими учнями базової школи. Як результат – завищені вимоги до цих учнів, 
зниження рівня навчальних досягнень і мотивації навчання. Зважаючи на це, 
рекомендуємо упродовж навчання у 5 класі створювати максимально 
сприятливі умови для адаптації дитини у базовій школі. 

Урахування принципу наступності необхідне для ефективного планування 
освітнього процесу у 5 класі та досягнення очікуваних результатів навчання, 
визначених програмою. Вчителю мистецтва необхідно зрозуміти, з яким 
мистецьким досвідом діти прийшли у п’ятий клас (зокрема, ураховуючи факт, 
що в багатьох закладах загальної середньої освіти уроки мистецтва у 
початковій школі викладають вчителі початкових класів).

Тому у перші тижні навчання для подальшого планування освітнього 
процесу необхідно встановити рівень і обсяг мистецького досвіду 
п’ятикласників – вміння, знання тощо, яким володіють учні. І тільки на базі 
цього досвіду вибудовувати подальше навчання. Для діагностики 
п’ятикласників в галузі мистецької освіти провідним методом має виступати 
педагогічне спостереження, завдяки якому у різних видах мистецької діяльності 
учнів – співі, ритмізації, різноманітній образотворчій діяльності, обговоренні 
творів мистецтва тощо вчитель може встановити рівень навченості дітей в 
галузі мистецтва. Не рекомендовано проводити спеціальні діагностичні роботи 
або подібні види діяльності, що виконують контрольно-оцінювальну функцію. 
Весь процес діагностики для дітей має відбуватися природньо і безстресово.

Зважаючи на обставини, що склалися в країні у зв’язку з російською 
агресією, навчання дітей у попередньому семестрі могло відбуватися в різних 
умовах. Ймовірно, що умови взагалі були відсутні. Тому педагогам слід 
максимально лояльно на початку навчального року на основі діагностики-
спостереження, здійснювати повторення (або вивчення) навчального матеріалу, 
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який діти мали опанувати у попередньому навчальному семестрі. І тільки на 
основі дитячого мистецького досвіду конструювати подальший освітній 
процес. 

«Нова українська школа» проголосила домінування в освіті 
компетентностного і діяльнісного підходів у навчанні. Адже сьогодні 
недостатньо просто засвоїти окремі знання, набути певні уміння, важливо 
навчитись їх застосовувати як у типових, так і в нестандартних, нових для 
дитини ситуаціях. Це дає змогу сформувати ціннісне ставлення до цих знань, 
навчитись адаптуватись та шукати шляхи ухвалення рішень у різноманітних 
ситуаціях. Тобто навчання мистецтву не має окреслюватися в межах уроку, 
мистецький досвід, який дитина набуває, має поширюватися і застосовуватися в 
різних її життєвих  ситуаціях.

Зазначимо, що для реалізації цих завдань у дитини мають системно і 
послідовно формуватися предметні мистецькі (музичні, образотворчі тощо) 
компетентності – мистецькі знання, уміння і ставлення, які дитина вільно могла 
би застосовувати у житті. У сфері загальної мистецької освіти накопичено 
великий методичний і педагогічний досвід, який має залишатися базисом у 
навчанні мистецтву в закладах загальної середньої освіти. Водночас, сучасне 
покоління дітей потребує пошуку нових  шляхів пізнання мистецтва, тому 
ефективним є педагогічно доцільне поєднання традиційних методів та прийомів 
із сучасними, зокрема інтерактивними, дослідницькими та іншими. Головне – 
максимально залучати різноманітні форми і види діяльності, адже вислів 
китайського філософа Конфуція про «те, що я чую - я забуваю, те, що я бачу - я 
пам’ятаю, а те, що я роблю - я розумію» в контексті реалізації ідей Нової 
української школи набуває актуальності й усвідомлення того, що в нашому 
гіперінформаційному суспільстві з величезною кількістю інформації, 
усвідомлення і засвоєння може відбуватися тільки в процесі ДІЯЛЬНОСТІ, а 
цей вислів можна доповнити «а те, що я роблю – я розумію і застосовую».  
Саме тому державні стандарти освіти і модельні навчальні програми не 
визначають кількісну чи якісну складову інформації (мистецького змісту), яку 
дитина має засвоїти в процесі навчання. Провідними є результати навчання, які 
мають проявлятися через певні дії учнів – як вияв сформованості у них 
визначених умінь, розуміння мистецьких понять, виявлення емоційного 
ставлення тощо. Тож актуальним стає переформатування методів і прийомів 
навчання від ілюстративно-пояснювальних – до інтерактивних, дослідницьких, 
творчих тощо, що сприятиме формуванню у підлітків потреби в активному 
здобутті нових знань та умінь, позитивного емоційного ставлення до пізнання, 
розвитку критичного мислення тощо. Вчитель самостійно обирає освітні 
технології, види мистецької діяльності учнів, мистецькі твори для сприймання 
(орієнтуючись на  критерій їх високої художньої якості), визначає обсяг годин 
для опанування розділу (теми) програми і досягнення учнями очікуваних 
результатів навчання тощо.  

Вагомою методичною допомогою вчителю під час підготовки до уроку і 
його конструюванні є підручники та інше навчально-методичне забезпечення. 
Акцентуємо, що підручник – це, щонайперше, навчальне видання для учнів. 
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Водночас, кожен з підручників – це  відібраний і системно викладений 
мистецький контент, збагачений різноманітними методичними (система 
запитань) і дидактичними (різні види навчальних завдань) матеріалами. Для 
учнів 5 класу різними авторськими колективами створено підручники 
інтегрованого курсу «Мистецтво», що мають гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України». Їх електронні версії розміщено в 
електронній бібліотеці Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/ ). Також для оптимізації пошуку 
програмового і навчального контенту для 5 класів  на сайті Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» у розділі «Нова українська 
школа» розміщено «Навчально-методичну скарбницю»

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0
MpJAv/edit#gid=1489654466 ), де з кожної освітньої галузі систематизовано і 
увідповіднено модельні навчальні програми та новостворене навчально-
методичне забезпечення.

Реалізація діяльнісного підходу у 5 класі на уроках мистецтва відбувається 
через  різноманітні форми практичної діяльності учнів, у процесі чого 
відбувається їхнє самовираження у співі (зокрема виконанні одноголосних та 
багатоголосних творів, співі в ансамблі та хорі), інструментальному 
музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні тощо, де виявляється 
творчість, ініціативність, формується і розвивається здатність співпрацювати з 
іншими людьми. Зазначимо, що ці якості особистості можуть активно 
розвиватися у процесі педагогічного керівництва, коли педагог дає можливість 
вибору у виконанні практичного завдання,  підтримує прояви дитячої 
оригінальності, спонукає учнів до прояву різних мистецьких ініціатив (як-от, 
виконання улюблених пісень, власних інтерпретацій виконання творчих робіт, 
зокрема, із застосуванням цифрових та медіа ресурсів), організації арт-мобів 
тощо; коли педагог планує і системно навчає дітей співпрацювати у парах, 
малих та великих групах або виконувати обрані мистецькі проєкти. 

Зазначимо, що діяльність на уроках мистецтва – це також обговорення 
творів мистецтва, виявлення емоційно-ціннісного ставлення до них, аналіз 
їхнього змісту тощо. У процесі цього виду діяльності ефективно формуються і 
розвиваються такі наскрізні вміння, як уміння висловлювати власну думку, 
здатність логічно обґрунтовувати позицію, критично мислити тощо. Саме тому, 
під час конструювання кожного уроку у 5 класі (як і в інших класах навчання), 
педагогу необхідно залучати  різні прийоми і форми роботи щодо сприймання 
та аналізу-інтерпретації творів мистецтва. 

Зазначимо, що з-поміж результатів навчання нового державного стандарту 
є формування уміння демонструвати/презентувати результати власної 
творчості, пояснити свій задум, критично оцінити власні успіхи і досягнення 
тощо. Це слід системно і послідовно формувати в учнів/учениць, адже вміння 
критично оцінити свої можливості й якнайкраще представити їх іншим є 
актуальним і необхідним у сучасному світі.

Провідною ознакою сучасної освіти є тяжіння до інтегрування різного 
роду навчальної інформації під час викладання певної навчальної дисципліни. 

https://lib.imzo.gov.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
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В загальній мистецькій освіті системно і послідовно впроваджується 
інтегрований підхід в навчанні. Зокрема, у початковій школі він реалізується 
переважно на засадах тематичної інтеграції. В базовій та старшій школі, крім 
тематичної, застосовуються й інші види інтеграції, зокрема, естетико-
мистецтвознавча (художньо-мовна, жанрова, художньо-стильова тощо). 
Зокрема, опанування учнями  особливостей мови різних видів мистецтва у 5 
класі (ця ідея є наскрізною в усіх модельних навчальних програмах 
інтегрованого курсу «Мистецтво») може здійснюватися в межах тематичної 
інтеграції, коли певна світоглядна тема розкривається через сприймання-
інтерпретацію творів різних видів мистецтва, художньо-творчу діяльність дітей 
і знайомство з особливостями мови мистецтва. Водночас, дослідження мови 
різних мистецтв, сприятиме опануванню і порівнянню багатьох суголосих 
мистецтвознавчих понять (наприклад, ритм, контраст, штрих тощо), що є 
ознакою мистецтвознавчої інтеграції.

Інтегрований підхід – не має бути самоціллю. В освітньому процесі це має 
бути збалансовано і педагогічно доцільно. Багаторічний досвід упровадження 
інтегрованого підходу в загальний мистецькій освіти засвідчив, що під час 
конструювання уроку мистецтва для розкриття, емоційного посилення певної 
світоглядної теми навколо домінантного виду мистецтва (зазвичай, це - 
музичне і образотворче мистецтво) «залучаються» твори інших видів 
мистецтва. Таким чином, на уроці певна тема, щонайперше розкривається 
завдяки мові одного (домінантного) виду мистецтва, а твори (або види 
діяльності) з інших видів доповнюють і збагачують загальне сприйняття.

Оцінювання досягнень учнів в галузі мистецької освіти необхідно 
здійснювати у площині формувального та підсумкового видів оцінювання. 

Ураховуючи провідний принцип Нової української школи – 
дитиноцентризм, оцінювання має бути, щонайперше, особистісно-
орієнтованим, і віддзеркалювати динаміку розвитку дитини, визначати її 
особисті переваги, досягнення у пізнавальній, художньо-творчій, іншій 
діяльності. Саме на це спрямовує формувальне оцінювання, яке орієнтує 
вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня/учениці. 
Такий вид оцінювання триває постійно упродовж навчання дитини у школі. 
При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок 
чого вона може досягати вказаних результатів раніше або пізніше від 
завершення зазначеного циклу чи рівня. Тобто по суті, формувальне 
оцінювання – це один з педагогічних інструментів у реалізації особистісно-
орієнтованого підходу в освіті.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та 
взаємооцінювання, зокрема учні співставляють досягнутий результат своєї 
діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач у 
вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи  їх подолання.  

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є очікувані 
результати навчання учнів, визначені модельною навчальною програмою. Їх 
використовують для організації постійного спостереження за динамікою 
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формування певних умінь та навичок, що співвідносяться з очікуваними 
результатами та особистим розвитком учня (учениці). Також їх використовують 
для обговорення навчального поступу з учнями та їхніми батьками або 
особами, які їх опікують.

Варто зазначити, що формувальне оцінювання є важливим і необхідним 
підґрунтям для підсумкового оцінювання – визначення співвідношення 
досягнень учня/учениці очікуваним результатам, зафіксованим у навчальних 
програмах. Адже від того, як учень/учениця виявляє/демонструє той чи той 
очікуваний результат навчання встановлюється рівень його досягнення,  
зокрема: коли учень/ учениця не виявляє (або здебільшого не виявляє) 
визначеного очікуваного результату навчання, рівень його сформованості 
оцінюється як початковий; якщо учень/ учениця виявляє визначені результати 
за допомогою педагога (або переважно за допомогою чи спонуканням педагога) 
– це середній рівень; про достатній рівень сформованості того чи того уміння 
свідчить його самостійне виявлення підлітком; високим рівнем оцінюється 
учень/ учениця, який(-а) демонструє визначені результати навчання, може 
застосувати їх у нестандартних навчальних ситуаціях, проявляє ініціативність, 
творчість, оригінальність.

У мистецькій освітній галузі рівень досягнення обов’язкових результатів 
навчання Державного стандарту базової середньої освіти і, відповідно, в 
модельних навчальних програмах як досягнення очікуваних результатів 
навчання на певний період навчання встановлюється через:

 вияв обізнаності учня/учениці у сфері мистецтва, зокрема розуміння 
особливостей того чи того виду мистецтва (мови, жанрів тощо); 

демонстрацію учнями/ученицями практичних умінь у галузі мистецтва;
виявлення учнями/ученицями естетичного ставлення -  емоційного, 

оцінного, критичного, до творів мистецтва, різних мистецьких явищ 
повсякдення, власної творчості та творчості інших. 

Саме тому оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі 
визначено за критеріями: пізнання та аналіз інтерпретація творів мистецтва; 
практична мистецька діяльність; емоційне ставлення до мистецтва, 
показники яких узгоджено з результатами навчання Державного стандарту 
базової середньої освіти. 

Рівень досягнення результатів навчання
Група  резуль
татів навчання Початковий 

рівень
Середній рівень Достатній 

рівень
Високий рівень
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розрізняє види 
мистецтва, але 
не визначає 
виражальні 
засоби різних 
видів мистецтва

розрізняє види 
мистецтва і 
називає окремі 
виражальні засоби 
різних видів 
мистецтва

розрізняє види 
мистецтва, 
характеризує 
основні 
виражальні 
засоби різних 
видів 
мистецтва

розрізняє види 
мистецтва, 
інтерпретує 
виражальні засоби 
при аналізі творів 
мистецтва

Пізнає 
та аналізує та 
інтерпретує 
твори 
мистецтва

бере участь в 
обговоренні 
творів 
мистецтва, не 
пояснює свою 
позицію,
 не застосовує 
термінологію 

бере активну 
участь в 
обговоренні 
творів мистецтва, 
але не пояснює 
свою позицію, не 
застосовує 
термінологію

 

бере активну 
участь в 
обговоренні 
творів 
мистецтва, 
пояснює свою 
позицію, 
частково 
застосовує 
мистецьку 
термінологію

бере активну 
участь в 
обговоренні 
творів мистецтва, 
пояснює свою 
позицію, 
застосовує 
мистецьку 
термінологію 

демонструє 
практичні вміння 
у мистецькій 
діяльності
( за допомогою 
вчителя)

 

демонструє 
практичні уміння 
у мистецькій 
діяльності 
(переважно за 
допомогою 
вчителя)

демонструє 
вміння у 
самостійній 
мистецькій 
діяльності 

 

демонструє 
вміння у 
самостійній 
мистецькій 
діяльності, 
виявляє 
ініціативність, 
оригінальність 

використовує 
цифрове 
середовище 
лише в окремих 
ситуаціях

ситуативно 
використовує 
цифрове 
середовище, 
потребує 
допомоги вчителя 

регулярно 
використовує 
цифрове 
середовище, 
але потребує 
допомоги 
вчителя 

самостійно 
використовує 
цифрове 
середовище 

 

Здійснює 
практичну 
мистецьку 
діяльність

бере  участь у 
колективній 
мистецькій 
діяльності лише 
в окремих 
ситуаціях

бере участь у 
колективній 
мистецькій 
діяльності

бере активну 
участь у 
колективній 
мистецькій 
діяльності

бере активну 
участь у 
колективній 
мистецькій 
діяльності, 
виявляє ініціативу

Виявляє 
естетичне 
ставлення:  
емоційне, 
оцінне, 
критичне

виявляє 
емоційне  ставле
ння лише в 
окремих 
ситуаціях

 

виявляє емоційне 
ставлення, але 
не може 
схарактеризувати 
емоції 

виявляє 
емоційне 
ставлення, 
пояснює емоції

 

виявляє емоційне 
ставлення, 
пояснює і 
аргументує його
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У разі визначення закладом освіти бальної системи оцінювання, необхідно  
враховувати  відповідність рівнів до визначених балів оцінювання навчальних 
досягнень учнів: 

П (початковий рівень) – від 1 до 3 балів;
С (середній рівень)– від 4 до 6 балів;
Д (достатній рівень)– від 7 до 9 балів;
В (високий рівень) – від 10 до 12 балів.

Оскільки Державний стандарт передбачає повне досягнення результатів на 
цикл навчання (зокрема, на кінець 6 класу), а логіка та поступ у процесі 
досягнення результатів можуть суттєво відрізнятися залежно від програми, 
обраної закладом освіти, доцільно поєднувати загальні рекомендації з 
очікуваними результатами навчання, наведеними в обраній модельній 
навчальній програмі. 

Необхідною умовою реалізації завдань мистецької освітньої галузі є 
дотримання інтегративного підходу через узгодження програмового змісту і  
результатів навчання. Тому результати підсумкового оцінювання кожного 
учня/учениці мають бути інтегровані з урахуванням усіх видів діяльності на 
уроках з усіх видів мистецтва  – пізнання та аналіз-інтерпретація творів 
мистецтва, практична діяльність в галузі мистецтва, виявлення естетичного 
ставлення (емоційного, оцінного, критичного), види комунікації через 
мистецтво. У разі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» двома 
вчителями і наявності відмінності рівнів очікуваних результатів навчання зі 
складових інтегрованого курсу, під час підсумкового оцінювання обидва 
вчителя мають враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня 
/учениці з різних видів мистецтва та узгоджено встановлювати підсумковий 
рівень досягнень очікуваних результатів навчання на користь учня. Загальна 
підсумкова оцінка з інтегрованого курсу, узгоджена між двома вчителями, має 
виставлятися на кожній із двох відповідних сторінок журналу. 

6 – 11 класи
Освітня галузь «Мистецтво»

У 2022/2023 навчальному році вивчення предметів освітньої галузі 
«Мистецтво» в основній і старшій школі здійснюватиметься за програмами: 
«Мистецтво. 6-9 класи» (2017, оновлена); «Мистецтво. Рівень стандарту. 10-11 
класи», «Мистецтво. Профільний рівень. 10-11 класи» Програми розміщені на 
офіційному вебсайті МОН: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/navchalni-programi-5-9-klas;

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv; 

В основній школі (у 6-7 класах) зміст освітньої галузі «Мистецтво» (у 
відповідності до навчальної програми) може реалізовуватися як через 
інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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мистецтва: «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». Вибір 
здійснюється з урахуванням фахової підготовки педагогічних працівників 
школи та погоджується педагогічною радою закладу освіти. У 8-9 класах та в 
старшій школі (10-11 класи) зміст освітньої галузі «Мистецтво» реалізується 
через інтегрований курс «Мистецтво». 

 Особливості впровадження змісту загальної мистецької освіти в основній 
та старшій школі, зокрема впровадження компетентнісного підходу окреслено в 
методичних рекомендаціях попередніх років (листи МОН від 17.08.2016 № 1/9-
437; від 09.08.2017 № 1/9-436; від 03.07.2018  № 1/9-415;  від 01.07.2019 № 1/11-
5966. від 11.08. 2020 № 1/9-430 та від 22.09.21 № 1/9-482).

 
Звертаємо увагу, що вивчення мистецтва у закладах загальної середньої 

освіти спрямовано на цілісний розвиток особистості учня у процесі освоєння 
мистецьких надбань людства,  прилучення до скарбів художньої культури 
різних народів світу, що дає можливість відкрити українським учням широкий 
світ крізь призму творів різних видів мистецтва. Тому у процесі вивчення 
мистецтва у школі завжди були представлені класичні й сучасні твори митців 
різних країн і континентів. 

Однак трагічні події, які тривають внаслідок російського вторгнення в 
Україну з 24 лютого 2022 р., зумовили необхідність перегляду місця 
російського мистецтва в контексті вивчення предметів та інтегрованих курсів 
мистецької освітньої галузі. Зрозуміло, що не російські митці – композитори, 
художники, з творами яких знайомляться учні на уроках мистецтва, здійснюють 
військову агресію щодо України. Проте загарбники зневажили гуманістичні 
основи як російської класики, так і світового мистецтва. І тому все «російське» 
сьогодні викликає глибокий біль і закономірний спротив у серцях українців та 
людей світу.

Водночас зазначимо, що у чинних програмах з мистецтва - Типових 
освітніх програмах для початкової школи (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli ), 
навчальній  програмі для  5-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas ) і навчальних 
програмах для 10-11 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv ) не зазначається 
мистецький контент, рекомендований для вивчення на уроках. Конкретні твори 
мистецтва представлено у підручниках, які реалізують завдання програм і 
пропонують шляхи досягнення очікуваних результатів навчання через певний 
мистецький матеріал. Втім акцентуємо, що у навчальних програмах зазначено, 
що «програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій 
навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Учитель 
самостійно  визначає обсяг годин на вивчення окремої теми навчальної 
програми, за необхідності має право змінювати порядок вивчення тем у межах 
навчального року. Він має можливість обирати мистецькі твори для 
сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику й критерій їх високої 
художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання для 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну 
драматургію уроку».

У період воєнної агресії і трагедії, які так болісно переживає наш народ і 
наша держава, слід усвідомити неможливість використання творів російських і 
білоруських (через позицію Білорусі щодо російського вторгнення в Україну) 
митців в контексті вивчення мистецтва у школі і припинити будь-які дискусії 
щодо мистецтва країни-агресора, адже мистецтво має надихати людей на красу 
і гармонію, на мир і добро.

З огляду на зазначене вище, вважаємо за необхідне вилучити з 
використання в освітньому процесі твори російських, а також білоруських 
митців. Вивільнений навчальний час доцільно використати на 
ознайомлення учнів з творами регіональних українських митців або 
творами мистецтва інших країн і народів.  

Навчальна та методична література з мистецької освітньої галузі зазначена 
у «Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України», що 
розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України. Також 
зазначимо, що електронні версії підручників розміщено в електронній 
бібліотеці Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
https://lib.imzo.gov.ua/  Під час підготовки вчителів до уроків рекомендовано 
використовувати періодичні фахові видання, зокрема науково-методичний 
журнал «Мистецтво та освіта».

У разі виникнення потреби в організації дистанційного навчання, 
звертаємо увагу, що у межах академічної автономії питання організації 
освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є 
внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його 
педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. Отже, під час 
дистанційного навчання, учителі мають вжити заходів щодо виконання 
календарно-тематичних планів із додержанням вимог державних стандартів 
освіти шляхом використання технологій дистанційного навчання та, за потреби, 
ущільнення відповідного матеріалу (на розсуд учителя) з організацією 
повторення окремих тем на початку очного навчання.  На допомогу вчителям 
розроблено методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання в 
школі», розміщені за посиланням https://nus.org.ua/news/yak-nalagodyty-
dystantsijne-navchannya-posibnyk-dlya-shkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/

                                         __________________________________

https://lib.imzo.gov.ua/
https://nus.org.ua/news/yak-nalagodyty-dystantsijne-navchannya-posibnyk-dlya-shkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/
https://nus.org.ua/news/yak-nalagodyty-dystantsijne-navchannya-posibnyk-dlya-shkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/
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                     Додаток  3     
                                                                       

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова 
У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови в 5 класі 

здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами: Українська мова 
5-6 кл. (автори Голуб Н.І., Горошкіна О.М.), Українська мова 5-6 кл. (автори 
Заболотний О.В. та ін.), рекомендованими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.07.2021 № 795); інтегрованого  мовно-літературного  курсу  
(українська мова, українська та зарубіжні літератури) 5-6 кл. (автори Старагіна 
І.П. та ін.), рекомендовану наказом Міністерства освіти і науки України  від 
29.09. 2021 № 1031.

 Програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-
navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-
poetapno-z-2022-roku.

 Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти і науки 
України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації 
кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної 
середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії 
підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти»: https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 
5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» - 
«Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» в розділі «Нова українська 
школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK
8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити 
власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради. 

Зазначені програми спрямовують  діяльність учителя на виконання 
завдань, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти, 
реалізацію компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mova.5-6-kl.Holub.Horoshkina.14.07.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mova.5-6-kl.Holub.Horoshkina.14.07.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mova.5-6-kl.Zabolotnyy.ta.in.14.07.21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mova.5-6-kl.Zabolotnyy.ta.in.14.07.21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Intehr.movn-lit.kurs-ukr.mova.ukr.ta.zar.lit.5-6.kl.Starahina.ta.in.04.10.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Intehr.movn-lit.kurs-ukr.mova.ukr.ta.zar.lit.5-6.kl.Starahina.ta.in.04.10.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Intehr.movn-lit.kurs-ukr.mova.ukr.ta.zar.lit.5-6.kl.Starahina.ta.in.04.10.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Intehr.movn-lit.kurs-ukr.mova.ukr.ta.zar.lit.5-6.kl.Starahina.ta.in.04.10.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://lib.imzo.gov.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
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актуалізацію ціннісних орієнтирів, формування предметної та ключових 
компетентностей.

Для формування ключових компетентностей важливо зосередити зусилля 
на формуванні загальнопредметних умінь (працювати з інформацією, 
аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, висловлювати 
припущення і робити висновки, розв’язувати проблеми, працювати в команді, 
приймати рішення, ефективно спілкуватися, генерувати нові ідеї тощо), 
розвиткові критичного мислення й емоційного інтелекту.

Вивчення кожної теми рекомендуємо починати з цілевизначення, що 
сприяє становленню цілеспрямованості, активізації внутрішніх мотиваційних 
резервів, умотивованості рефлексії, оскільки між цілевизначенням і рефлексією 
є логічний зв’язок, що забезпечує здатність учнів/учениць займати зовнішню 
позицію стосовно свого «Я», критично оцінити себе, свою діяльність, виявити 
невикористані резерви, окреслити шляхи подальшого самовдосконалення. З 
огляду на це доцільно пропонувати завдання й запитання, які учні зможуть 
застосовувати як орієнтири в пошуках шляхів розв’язання повсякденних 
життєвих проблем.

 У процесі навчання необхідно заохочувати й підтримувати самостійність 
мислення, що дає змогу учням/ученицям розмежовувати власну й чужу 
позицію, порівнювати й оцінювати їх, формувати систему ставлень. 

Цінними є такі вміння: виявити і сформулювати проблему; швидко 
знайти інформацію, необхідну й достатню для розв’язання проблеми; оцінити, 
чи достатньо цієї інформації для розв’язання проблеми; у разі потреби 
з’ясувати, якої інформації бракує для розв’язання проблеми, використати 
зібрану інформацію для розв’язання проблеми.

Учитель має акцентувати увагу учнів на правилах комунікативно 
доцільного використання одиниць усіх рівнів мови в усному й писемному 
мовленні, зокрема приділяти увагу труднощам слововживання, складним 
випадкам наголошування, правопису, нормам узгодження мовних одиниць, 
культурі слова тощо.

Компетентний мовець має знати правила застосування мовних формул, з 
допомогою яких він може познайомитися і подружитися, з’ясувати або 
уточнити певну інформацію, пояснити, запросити, попросити вибачення, 
привітати когось або висловити співчуття тощо. Для цього введено до програм, 
наприклад,  відомості про мовленнєві жанри. 

Системний характер ознайомлення учнів з мовленнєвими жанрами 
забезпечує насамперед їхнє місце в освітньому процесі: водночас на спеціально 
відведених для конкретного жанру уроках і на уроках вивчення (закріплення, 
повторення, узагальнення тощо) мовної теорії.

Актуальними є завдання, що забезпечують формування в учнів умінь 
працювати з різноманітними лексикографічними джерелами. Привертаємо 
увагу до іншої важливої проблеми – навчання працювати в команді, групі, парі 
і методів, що сприяють цьому.
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До ключових мовних навичок ХХІ століття віднесено розвинений 
словниковий запас, що визначає доцільність системної робити над збагаченням 
словника учнів. 

Одним із викликів 2022/2023 навчального року є якість надання освітніх 
послуг в умовах повномасштабної війни, розв’язаної росією.

Оскільки дистанційне навчання можна здійснювати в синхронному і 
асинхронному режимах, то, відповідно, зміст і характер вправ, методичне 
забезпечення виконання їх ураховуватиме особливості співпраці учня і вчителя 
в умовах цих двох режимів .

Синхронний режим (коли всі учасники освітнього процесу одночасно 
перебувають у вебсередовищі) передбачає співпрацю вчителя й учнів у 
реальному часі. Це може бути відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті. 
Перевагою синхронності є одночасність, зворотність, миттєве залучення 
учасників у визначений час. Зворотний зв’язок має бути постійним і 
своєчасним. Ефективним вважаємо застосування інтерактивних вправ, 
розташованих на різноманітних електронних ресурсах, наприклад, 
LearningApps.org, що спонукає учнів до повторення, узагальнення і 
систематизації знань, формування в них стійких умінь і навичок. Крім того, 
можливість відразу перевірити правильність виконання вправ і завдань 
спонукає здобувачів освіти до рефлексії.

Зазначаємо, що модельна навчальна програма інтегрованого мовно-
літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури) 
визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання 
учнів 5–6-х класів з мовно-літературної освітньої галузі, пропонований зміст та 
види навчальної діяльності учнів, спрямовані на реалізацію очікуваних 
результатів на основі пропонованого змісту.

Для 5-го класу програмою передбачено 9 розділів (орієнтовно по одному 
розділу для одного календарного місяця). Кожен розділ містить 3 – 4 теми 
(орієнтовно одна тема на один календарний тиждень), які розвивають і 
конкретизують загальну тему розділу. У межах кожного розділу визначено 
очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної 
діяльності. Очікувані результати навчання відповідають орієнтирам для 
оцінювання з мовно-літературної освітньої галузі, визначеним у Державному 
стандарті базової середньої освіти. У кожному розділі представлено очікувані 
результати навчання з усіх чотирьох груп обов’язкових результатів навчання, 
визначених у Державному стандарті базової середньої освіти.

Пропонований зміст структуровано відповідно до базових знань за 
групами: «Комунікація», «Інформація», «Мовні засоби», «Текст», 
«Літературний твір». У межах кожного розділу є перелік текстів: художніх, 
зокрема фольклорних, творів класичної та сучасної літератури (української та 
зарубіжних); інформаційних; медіатекстів тощо, згрупованих за темами. У 
переліку дотримано баланс між творами класичної та сучасної літератури, 
творами українських і зарубіжних авторів, а також передбачено ознайомлення з 
творами літератур корінних народів і національних меншин України. Серед 
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текстів є зразки різних літературних родів, жанрів, а також різних типів і стилів 
мовлення. Паралельно передбачено роботу з різноплановими інформаційними 
та іншими нехудожніми текстами, а також із медіатекстами. Крім того, 
опрацювання за програмою тих чи інших творів збігається в часі із 
відповідними офіційними та народними святами, пам'ятними датами, 
визначними подіями тощо, що покликано забезпечити зв’язок із життям.

Перелік текстів (зокрема художніх творів українських і зарубіжних 
авторів, медіатекстів тощо) є пропонованим. У підручниках до цієї програми 
автори використовують різні твори з наведеного переліку. Це має враховувати 
вчитель, і, залежно від кількості годин на тиждень для інтегрованого курсу, а 
також обраного підручника, додавати тексти з наведеного переліку для роботи 
в класі та для самостійного (позакласного) читання або запропонувати учням 
інші тексти. Спосіб роботи з текстом (читання повністю, скорочено, в уривках, 
прослуховування аудіокнижки тощо) залежить від його специфіки, запитів 
учнів, базових знань, запланованих до опрацювання, та передбачених видів 
навчальної діяльності. 

Реалізація в програмі текстоцентричного підходу робить той самий текст 
основою як для його аналізу, інтерпретації, оцінювання тощо, тобто для 
читацької діяльності, так і для розгортання видів діяльності, пов’язаних із 
процесом усного та письмового мовлення, а також опанування необхідних для 
цього знань. Це дає змогу розв’язувати на одному уроці завдання і мовної, і 
літературної освіти. 

Для забезпечення розвитку компетентного мовця в умовах 
безпосереднього спілкування програма передбачає залучення учнів до дій зі 
сприймання й використання інформації в реальній мовленнєвій практиці 
(бесіда, дискусія в класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі, інтерв’ю 
тощо). Така мовленнєва практика розгортається навколо 
прослуханих/прочитаних/ переглянутих текстів або медіатекстів. Мотивування 
учнів до вдосконалення власного мовлення сприяє стійкому пізнавальному 
інтересу до фонетичних закономірностей української мови, орфоепічних норм 
та знань зі стилістики. 

Крім безпосередньої участі в спілкуванні, учні вчаться аналізувати 
комунікативні ситуації з позиції спостерігача (на прикладі рольових ігор, 
театралізації, перегляду або прослуховування медіатекстів), опановуючи 
необхідні для цього поняття з теорії комунікації, теорії тексту, теорії 
інформації. Знання зі стилістики, теорії комунікації, теорії тексту, теорії 
інформації на етапі адаптаційного циклу базової освіти мають прикладний 
характер і використовуються в процесі навчання з метою подальшого 
вдосконалення усного та письмового мовлення. 
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Інтегрований мовно-літературний курс
Для інтегрованого мовно-літературного курсу в освітній програмі закладу 

може бути передбачено від 7 до 10 годин тижневого навчального навантаження. 
Відповідно до зробленого вибору вчитель передбачає в календарному 
плануванні теми окремих уроків, орієнтуючись на визначені в програмі розділи 
(по одному на місяць) та теми (по одній на тиждень). 
       Для інтегрованого мовно-літературного курсу у класному журналі 
відводять сторінки з назвою «Інтегрований мовно-літературний курс» без 
поділу на окремі складники курсу. Записи на правій сторінці журналу мають 
бути увідповіднені з навчальною програмою та календарно-тематичним 
плануванням, за якими працює вчитель. На лівій сторінці класного журналу 
вчитель обов’язково фіксує  результати тематичних та семестрових 
діагностичних робіт. Результати формувального оцінювання можуть бути 
відображені як у класному журналі, так і в щоденнику спостережень. 

Упродовж роботи за зазначеними модельними навчальними програмами за 
підсумками кожного розділу доцільно проводити тематичну роботу для 
поточної діагностики/формувального оцінювання досягнення учнями 
очікуваних результатів навчання та опанування категорій базових знань, 
визначених відповідним розділом. Такі роботи можуть бути запропоновані 
зокрема в тестовій формі. Такі види робіт, як диктанти, аудіювання, 
декламування, читання мовчки та вголос, усні й письмові перекази та твори, 
діалогування вчитель проводить упродовж семестру з метою формувального 
оцінювання. Кількість і види таких робіт на семестр учитель планує 
самостійно. 

За підсумками семестру доцільно проводити комплексну діагностичну 
роботу, яка дасть змогу оцінити рівень досягнення учнями очікуваних 
результатів навчання в усній взаємодії, письмовій взаємодії, роботі з текстом та 
дослідженні мовлення (4 групи обов’язкових результатів навчання за 
Державним стандартом базової середньої освіти).

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 6 класів, які 
здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
01.04.2022 № 289.    

Вивчення української мови в 5 класах з навчанням мовами національних 
меншин 

У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови в 5 класах з 
навчанням мовами національних меншин  буде здійснюватися за модельними 
навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.07.2021 № 795: «Українська мова для класів з навчанням 
молдовською мовою. 5 – 9 класи» для закладів загальної середньої освіти 
(автори Свінтковська С. А. та ін.),  «Українська мова для класів з навчанням 
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угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори 
Гнаткович Т. Д. та ін.),  Українська мова для класів з навчанням угорською 
мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори-укладачі 
Черничко С. С. та ін.).

 Програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-
navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-
poetapno-z-2022-roku.

Рекомендована кількість годин на вивчення української мови в 5 класах із 
навчанням молдовською, румунською, угорською мовами  по 4 год. на тиждень 
(140 годин на рік). Кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми 
вчитель/вчителька розподіляє самостійно, залежно від рівня підготовленості 
учнів/учениць.

Необхідно розрізняти поточне формувальне оцінювання (оцінювання для 
навчання) та підсумкове оцінювання (семестрове, річне). Від правильної 
організації оцінювання значною мірою залежить ефективність управління 
сучасним освітнім процесом.

Поточне формувальне оцінювання здійснюють з метою допомогти 
учням/ученицям усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. 
Структура формувального оцінювання: визначення цілей навчання; узгодження 
критеріїв оцінювання з учнями / ученицями; виявлення, збір та інтерпретація 
доказів навчання, зворотний зв'язок; підтримка; усунення прогалин.

Пропонуємо деякі техніки формувального оцінювання: застосування 
прийомів зворотного зв’язку, самооцінювання та взаємооцінювання, 
педагогічне спостереження, аналіз портфоліо. Щодо портфоліо – це добірка 
учнівських робіт (портфоліо розвитку, демонстраційне портфоліо, тематичне 
портфоліо, портфоліо проєкту, комбіноване портфоліо), що демонструють 
прогрес у навчанні й докладені зусилля за певний період навчання.

Водночас рекомендуємо техніки із застосуванням карток, піктограм/ 
смайлів,  «5-П» («Пригадай– Підсумуй – Питай – Прокоментуй – Пов'яжи»), 
кубування, трихвилинна пауза, сигнали рукою, шкалювання  тощо. 

Формувальне оцінювання –це принципово інший підхід до організації 
системи контролю та оцінювання в освіті: організує освітній процес як 
максимально адаптований до індивідуальних особливостей, інтересів і потреб 
кожного здобувача освіти; формує вчителя як творчу особистість, яка 
усвідомлює особливе соціальне призначення освіти й, головне, готова 
реалізовувати його в межах своєї педагогічної діяльності. 

Підсумкове оцінювання –  задля отримання даних про рівень досягнення 
учнями результатів навчання після завершення модельної навчальної програми 
або окремих освітніх компонентів. Семестрове оцінювання здійснюють з 
урахуванням різних видів навчальної діяльності, які мали місце протягом 
семестру, та динаміки особистих навчальних досягнень учня / учениці. Річне 
оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових 
оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
bomba
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ІІ семестри. Для визначення річної оцінки потрібно враховувати динаміку 
особистих навчальних досягнень учня / учениці протягом року. 

Ураховуючи адаптаційний цикл (5 клас), рекомендуємо використовувати в 
класах із навчанням молдовською, румунською, угорською мовами мотиваційні 
формули вербального оцінювання учнів/учениць:

низький рівень (відтворення): Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не 
поспішати! Зосередься, зверни увагу на… . Відповідай конкретніше! Ти вже 
більше працюєш над собою. Доклади більше зусиль! Я вірю в тебе! Уже краще! 
Значно краще!

середній рівень (розуміння сприйнятого): Значно краще! Щодня тобі 
вдається все краще! Вітаю з першим успіхом! Я пишаюся тобою! Дуже добре! 
Досить вдало! Я щиро радію за тебе!

достатній рівень (застосування знань): Я погоджуюся з тобою! Ти вмієш 
правильно висловлюватися! Мені приємно бачити твою роботу! Ти вже багато 
чого вмієш! Як влучно! Чудово! Молодець! Це твоя перемога!

високий рівень (вияв творчих здібностей): Дуже задоволена твоєю 
роботою! Ти маєш особисту думку! Довершено! Зразково! Бездоганна 
відповідь! Пречудово! Відмінно! Тощо.

Вербальну оцінку пропонуємо реалізовувати й письмово, залишаючи 
відповідні сталі висловлювання / моделі в зошиті після перевіреного завдання 
тощо: Уважно перевір це завдання. Спробуй знайти помилку. Потренуйся 
виконувати таке завдання. Ти швидко вчишся. Ти на правильному шляху. 
Значно краще. Ідеально виконано. Бездоганно. Чудова ідея. Відмінний 
результат тощо.

Навчання й оцінювання – нероздільні механізми, а педагогічне оцінювання 
є одним із найважливіших елементів сучасного освітнього процесу. Від 
правильної організації оцінювання більшою мірою залежить ефективність його 
управління.

Українська література
У 2022/2023 навчальному році вивчення української літератури в 5 класі 

здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами: «Українська 
література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко 
Т.О. та ін.), «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 
освіти (автори: Архипова В.П.   та ін.), «Українська література. 5-6 класи» для 
закладів загальної середньої освіти (автори Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.),  
«Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для 
закладів загальної середньої освіти (автори Яценко Т.О., Тригуб І.А.), 
«Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та 
зарубіжні літератури). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 
Старагіна І. П. та ін).

Програми  розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
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navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-
poetapno-z-2022-roku.

Дидактико-методичний потенціал програм забезпечує можливість 
формування в процесі вивчення української літератури читацької і ключових 
компетентностей, визначених Державним стандартом базової середньої освіти

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити 
власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради. 

   Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено 
підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти 
і науки України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 
класу закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації 
кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної 
середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії 
підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 
5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – 
«Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська 
школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK
8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

У зміст курсу української літератури для 5 класу реалізовано основні 
функцій літератури для дітей та юнацтва в сучасному соціумі. Так, 
естетична функція літератури для підлітків визначає її суть, дозволяє 
аналізувати літературні твори як мистецькі явища, що мають не тільки цікавий, 
пізнавальний зміст, але й високохудожню форму. 

Морально-етична функція розкривається в ідейному змісті, підтексті 
художніх творів, у яких юні читачі відшукують приклади взаємин між людьми, 
засуджують негативні вчинки, співпереживають улюбленим героям. Це сприяє 
формуванню в молодших підлітків типу поведінки в соціумі. 

Комунікативна функція художнього твору для дітей та юнацтва 
розкривається відповідно до вікових особливостей читачів, доступності їхньому 
сприйняттю й розумінню. Під час діалогу з автором художнього твору молодші 
підлітки формують уявлення про митця, співвідносять зображене в тексті з 
власним життєвим досвідом, вчаться критично оцінювати вчинки літературних 
персонажів, дискутувати, пояснювати свою думку щодо прочитаного.

Особливої уваги заслуговує методика вивчення творів сучасної 
української літератури для підлітків. Процес їх опрацювання на уроках 
української літератури в 5 класах має бути орієнтованим на адекватне для цього 
віку реципієнтів сприйняття. Оскільки в кожного покоління юних читачів своя 
система цінностей, то й формування її найефективніше відбувається під час 
читання художніх творів, у центрі яких протагоніст – їхній ровесник, зі 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://lib.imzo.gov.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
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співзвучними їм почуттями й переживаннями, втіленими в його життєвих 
мріях, пригодах, самому процесі дорослішання. 

Моделі уроків вивчення сучасних художніх творів можуть мати 
триетапну структуру: вступна частина, власне робота з текстом і підсумкова, 
рефлексійна частина. У вступній частині варто застосовувати інтерактивні 
мотиваційні завдання на основі медіатекстів, в основі яких – «занурення» у 
контекстуальні зв’язки художнього тексту. В основній частині уроку 
рекомендовано використовувати прийоми розвитку критичного й аналітичного 
мислення на основі текстуальної роботи: дидактичну ейдетику, складання й 
розгадування квестів, вікторин, виконання творчих завдань на фреймах, 
зокрема й на віртуальних дошках Miro , Padlet, Jamboard тощо. На уроках 
текстуального вивчення сучасних літературних творів доцільно практикувати 
творчі завдання та проєкти.

У прикінцевій частині таких уроків обов’язковою має бути рефлексія як 
елемент формувального оцінювання й водночас узагальнення й систематизації 
знань учнів. Це може бути й інтерактивне обговорення, й узагальнення за 
допомогою рефлексійних таблиць, схем, синквейнів тощо.

Для того, щоб підлітки адекватно зрозуміли ціннісний потенціал 
художнього твору, він має викликати в них зацікавлення, прагнення прочитати. 
Це можливе за умови застосування сучасних технологій навчання, зокрема 
орієнтованих на залучення всіх учнів до процесу сприйняття, обговорення й 
інтерпретації художніх творів, використання компетентнісного й діяльнісного 
підходів. 

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 
здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України   
від 01.04.2022 № 289.  

Видами оцінювання результатів навчання учениць/учнів є формувальне, 
поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Формувальне оцінювання дозволить отримувати інформацію щодо 
навчальних досягнень учнів не лише  учителю, а й кожному здобувачеві освіти. 
Ця інформація необхідна учням для усвідомлення власного просування в 
навчанні, учителю – для визначення рівня складності завдань і коригування 
освітнього процесу з урахуванням можливостей і потреб класу.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та 
взаємооцінювання, зокрема учні/учениці співставляють досягнутий результат 
своєї діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач 
у вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи їх подолання.

Поточне оцінювання призначене для встановлення рівнів опанування 
здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо 
застосованих технологій навчання. Опроваджувати поточне оцінювання 
необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого 
матеріалу й закріплення вивченого.

bomba
Підсвічування
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При здійсненні підсумкового оцінювання необхідно використовувати 
завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: 
(учениця/учень) опрацьовує та використовує інформацію, застосовує її в житті. 
Для проведення зазначених видів оцінювання ефективно використовувати 
компетентнісно орієнтовані завдання.

Оцінюванню також підлягає сформованість у здобувачів освіти 
наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти: 
читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, 
конструктивне керування емоціями, критичне й системне мислення, логічне 
обґрунтовування позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування 
емоціями, оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв’язування проблем, 
співпраця з іншими.

В умовах дистанційного навчання української літератури фахові вміння 
вчителя-словесника використовувати цифрові сервіси та онлайн-інструменти 
урізноманітнить освітній процес, створить можливості для розвитку творчої 
активності учнів, формування навичок добирати навчальну інформацію з різних 
інформаційних джерел, застосовувати медіаресурси для залучення 
контекстуальних зв’язків. Рекомендовано використовувати сервіси для 
створення «хмаринок слів» (Word It Out, Word Cloud Generation, Word Art, 
AnswerGarden тощо), ментальних мап (XMind, FreeMind, iMindMap, MindJet 
Mindmanager, Edrow Mind Map, Visual Mind тощо), інтерактивних плакатів 
(Thinglink, Glogster EDU, Н5Р тощо), коміксів (Bitstrips, Canva, Write Comics, 
Pixton, StoryboardThat) тощо. 

Розповіді про письменників варто супроводжувати презентаціями, слайди 
яких повинні містити максимум ілюстрацій і мінімум текстової інформації як 
пояснення до візуального матеріалу. Окремі слайди можуть бути доповнені 
гіперпокликаннями на відео та аудіоматеріали, що розміщені на освітніх 
платформах та надіслані учням через захищені канали зв’язку або саме в тому 
онлайн-сервісі, який учителі використовують для навчання, – Google classroom 
чи Сlasstime. Такі презентації сприятимуть повторенню й узагальненню 
вивченого, глибокому осмисленню творчого доробку письменників, розумінню 
ідейно-тематичного та художнього значення творів. 

Під час онлайн-уроків учителі-словесники можуть урізноманітнити 
освітній процес за допомогою завдань, що передбачають створення чатів або 
постерів у додатках Canva PlayBuzz, Miro, Jamboard; здійснення віртуальних 
мандрівок у музеї; аналіз фото, документів, пізнавальних текстів, розміщених 
на віртуальних дошках Jamboard, Padlet; участь в онлайн-опитуваннях, 
тестуваннях, змодельованих за допомогою Google Forms, Online Test Pad, Poll 
everywhere тощо.

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)
Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) для 5–6 класів – 

новий навчальний предмет у закладах загальної середньої освіти, упровадження 

https://worditout.com/
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
https://wordart.com/
https://answergarden.ch/
bomba
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якого зумовлено соціальними викликами та сучасними освітніми завданнями, 
що унормовані новим Державним стандартом базової середньої освіти. 

Інтеграція літературного курсу реалізується на основі спорідненості 
змісту основних тем шкільних курсів української та зарубіжної літератури для 
5–6 класів (тематична інтеграція). Програма також ґрунтується на засадах 
інтеграції, доцільної для адаптаційного циклу шкільної літературної освіти: 
методичної (спільні методи і прийоми навчання української та зарубіжної 
літератури) та діяльнісної (спільні види навчальної діяльності у процесі 
вивчення української та зарубіжної літератури). Водночас акцентується на 
необхідності звернення до специфічних методів і прийомів вивчення творів 
зарубіжної літератури, зокрема таких, як робота з текстом перекладу та 
оригіналу, порівняння варіантів перекладу художнього твору тощо. 

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) побудований із 
урахуванням дидактичного принципу послідовності та наступності в навчанні. 
Цей курс є послідовним продовженням літературного курсу початкової школи, 
у межах якого школярі ознайомлювалися з творами української та зарубіжної 
літератур.

Дидактико-методичний потенціал програми забезпечує можливість 
формування в процесі вивчення інтегрованого курсу літератур (української та 
зарубіжної) читацької і ключових компетентностей, визначених Державним 
стандартом базової середньої освіти. 

Відтак учитель матиме можливість констатувати результати навчальної 
діяльності учнів, поступово ускладнювати завдання й контролювати їх 
виконання.

Програма інтегрованого курсу літератур побудована за тематично-
жанровим принципом із дотриманням хронологічної послідовності щодо 
презентації письменницьких персоналій у межах кожного тематичного розділу.

Навчальний матеріал у 5 класі згруповано за такими тематичними 
розділами: «Вступ», «Малі жанри фольклору та літератури», «Народні казки», 
«Літературні казки», «Минуле народів у фольклорі та літературі: легенди, 
перекази, літописні оповіді», «Поетичний образ України», «Дивовижний світ 
природи», «Світ дитинства», «У пошуках пригод і чудес», «Література рідного 
краю», «Найцікавіше з літературних новинок», «Узагальнення та 
систематизація вивченого». 

У рубриці «Пропонований зміст навчального предмета» презентовано 
різножанрові твори класичної і сучасної української та зарубіжної літератур. 
Добір художніх творів зроблено з урахуванням їхньої  художньої вартісності, 
читацьких інтересів, вікових характеристик та особливостей художнього 
сприймання молодших підлітків. 

У програмі виділено дві групи художніх творів: для текстуального 
вивчення і позакласного читання (твори пов’язані з відповідними тематичними 
розділами програми). Деякі художні тексти, зокрема й напам’ять, можуть 
вивчатися за вибором учителя та учнів. 
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Для текстуального розгляду рекомендовано твори, що ввійшли до 
«золотого» фонду української та зарубіжної класики для читання молодшими 
підлітками: лірика Мацуо Басьо,Т. Шевченка, Лесі Українки, Р. Бернса; проза 
І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки, Б. Грінченка, Р. Кіплінга, Марка 
Твена, О. Іваненко, М. Вінграновського,Ч. Діккенса, Льюїса Керролла та ін.

Для текстуального вивчення також рекомендовано твори сучасних 
українських письменників, як-от: В. Шевчука «Чотири сестри», Вс. Нестайка 
«Чарівні окуляри», З. Мензатюк «Таємниця козацької шаблі», Г. Кирпи «Мова 
моя», «Мій тато став зіркою», Т. Майданович «Країна Українія», М. Морозенко 
«Вірність Хатіко», О. Сайко «Гаманець», І. Калинця «Вертеп маленького 
хлопчика», Б  Матіяш «Єва і білосніжна квітка лілії», О. Гавроша «Різдвяна 
історія ослика Хвостика» та ін. У змісті програми передбачено твори сучасних 
зарубіжних письменників, зокрема Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика», 
П. Маара «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в 
суботу», Т. Флетчера «Різдвозавр та Зимова Відьма», М. МакДоналдс «Джуді 
Муді та НЕнудне літо» та ін. 

Зміст інтегрованого курсу літератур включає твори, що викликають 
інтерес у сучасних молодших підлітків, а саме твори про пригоди, фантастичні 
події, твори жанру фентезі, твори різдвяно-новорічної тематики (розділ 
«Різдвяні дива»). 

Твори патріотичної тематики, реалістично-психологічна проза, що 
представлені в програмі, сприяють виховання національно свідомих громадян 
України, формування гуманістичного світогляду, національних і 
загальнолюдських цінностей учнів-читачів.

Рекомендовано системно проводити уроки щодо ознайомлення з 
художніми творами сучасної української та зарубіжної літератур за вибором 
учителя та учнів, відтак розділ «Найцікавіше з літературних новинок» 
передбачено і в І, і в ІІ семестрах. Учителеві важливо пам’ятати, що учням-
підліткам притаманний інтерес до читання художніх творів, серед героїв яких 
вони впізнають себе у вирі повсякденних проблем і життєвих випробувань. 
Відтак їх зацікавлюють твори, у яких художньо відтворено ситуації морального 
становлення особистості, розкрито сучасні підліткові теми, зокрема булінгу, 
першого кохання, взаємин із ровесниками й людьми старшого покоління тощо. 

Твори для позакласного читання подано до кожного розділу модельної 
навчальної програми, тож учитель має можливість формувати в учнів коло 
читання впродовж усього навчального року та, орієнтуючись на читацькі 
інтереси саме своїх учнів і власні методичні напрацювання, проводити такі 2–3 
уроки на семестр у межах певного тематичного розділу. 

Біографічні відомості про письменників рекомендовано обмежити 
короткими довідками про основні факти їхнього життя і творчості або ж 
окремими епізодами дитинства митців, що можуть зацікавити учнів-підлітків.

У програмі забезпечено етапну наступність і безперервність вивчення 
понять теорії літератури у процесі роботи з художнім текстом. Визначено 
саме ті теоретико-літературні поняття, формування та поглиблення яких буде 
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методично доцільним під час опрацювання учнями творів конкретного 
програмового розділу.

У рубриці «Мистецький контекст» запропоновано до розгляду твори 
живопису, музики, скульптури, кіно тощо, що сприятиме цілісному 
осмисленню учнями кожного літературного твору. Наголошуємо, що звернення 
до творів інших видів мистецтва має бути методично доцільним, таким, що не 
відволікає юних читачів від самодостатнього художнього тексту.

До кожного тематичного розділу запропоновано види організації 
навчальної діяльності учнів-підлітків різного рівня складності: репродуктивні, 
пізнавально-пошукові та творчі. Акцентовано на видах діяльності, 
зорієнтованих на порівняння художніх творів української та зарубіжної 
літератури, визначення в них спільних тем, проблем, мотивів, моральних 
цінностей та водночас на розуміння самобутності та самодостатності, 
національної специфіки кожної національної літератури. Ця рубрика має 
рекомендаційний характер.  

Особливої уваги заслуговує методика вивчення творів сучасної 
української та зарубіжної літератур для підлітків. Процес їх опрацювання на 
уроках інтегрованого курсу має бути орієнтованим на адекватне для цього віку 
реципієнтів сприйняття. 

Моделі уроків вивчення сучасних художніх творів можуть мати 
триетапну структуру: вступна частина, власне робота з текстом і підсумкова, 
рефлексійна частина. У вступній частині варто застосовувати інтерактивні 
мотиваційні завдання на основі медіатекстів, в основі яких – «занурення» у 
контекстуальні зв’язки художнього тексту. В основній частині уроку 
рекомендовано використовувати прийоми розвитку критичного й аналітичного 
мислення на основі текстуальної роботи: дидактичну ейдетику, складання й 
розгадування квестів, вікторин, виконання творчих завдань на фреймах, 
зокрема й на віртуальних дошках Miro, Padlet, Jamboard тощо. На уроках 
текстуального вивчення сучасних літературних творів доцільно практикувати 
творчі завдання та проєкти.

У прикінцевій частині таких уроків обов’язковою має бути рефлексія як 
елемент формувального оцінювання й водночас узагальнення й систематизації 
знань учнів. Це може бути й інтерактивне обговорення, й узагальнення за 
допомогою рефлексійних таблиць, схем, синквейнів тощо.

Для того, щоб підлітки адекватно зрозуміли ціннісний потенціал 
художнього твору, він має викликати в них зацікавлення, прагнення прочитати. 
Це можливе за умови застосування сучасних технологій навчання, зокрема 
орієнтованих на залучення всіх учнів до процесу сприйняття, обговорення й 
інтерпретації художніх творів, використання компетентнісного й діяльнісного 
підходів.

Зарубіжна література
У 2022/2023 навчальному році вивчення зарубіжної літераткри в 5 класі 

здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами:  «Школа радості. 
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Зарубіжна література. 5-6 класи» (авт. Ніколенко О.М. та ін.);  «Школа радості. 
Зарубіжна література. 5-9 класи» (авт. Ніколенко О.М. та ін.); «Зарубіжна 
література. 5-6 класи» (авт.  Волощук Є.В.);  «Зарубіжна література. 5-6 класи» 
(авт. Богданець-Білоскаленко  Н. І. та ін.). 

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити 
власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради. 

   Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено 
підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти 
і науки України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 
класу закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації 
кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної 
середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії 
підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 
5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – 
«Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська 
школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK
8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

Зважаючи на впровадження з 1 вересня 2022 р. Державного стандарту 
базової середньої освіти (2020), необхідно звернути особливу увагу на 
формування ключових компетентностей і реалізацію компетентнісного підходу 
засобами класичної й сучасної літератури різних країн світу. Складниками 
компетентності в галузі викладання зарубіжної літератури є:  знання (художній 
текст та/або медіатекст, навчальні тексти, науково-популярні тексти, теоретичні 
поняття,  відомості про письменників, жанри, літературні явища тощо); уміння 
(загальні (читання з розумінням, висловлення власної думки, критичне 
мислення, логічне обґрунтування позиції,  робота в групі/команді, виявлення 
ініціативи, уміння оцінювати ризики, приймати рішення тощо) та предметні 
(застосування  набутих знань у  різних навчальних ситуаціях, в процесі 
виконання проєктів, дослідження, творчості тощо)); ставлення («я і своє» – 
виховання любові до національного через українські переклади творів, 
ілюстрації українських митців, взаємозв’язки української та зарубіжних 
літератур тощо; «я і чуже» – формування поваги до різноманіття 
культур/літератур світу, використання духовного досвіду цивілізованих 
народів, толерантне ставлення до людей інших рас, націй, національностей). 

При вивченні зарубіжної літератури компетентнісний підхід має 
органічно поєднуватися з діяльнісним та інтегрованим підходами. Діяльнісний 
підхід у галузі зарубіжної літератури передбачає залучення учнів та їх 
мотивацію до різних видів читацької діяльності, активного діалогу з художнім 
текстом, виконання (самостійно або в групі\команді) творчих робіт на підставі 
прочитаних творів, їх обговорення (усно та  письмово, зокрема в цифровому 

https://lib.imzo.gov.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
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середовищі), постійного розширення кола читання з допомогою інтернет-
сервісів тощо. 

Особливу роль у реалізації концепції Нової української школи відіграє 
запровадження інтегрованого підходу в навчанні. Оскільки художній текст є 
сам по собі інтегральною цілістю, що поєднує різні аспекти людського буття, 
він дозволяє залучати для його кращого розуміння учнями знання з інших 
освітніх галузей/предметів/інтегрованих курсів. Відповідно на підставі 
осмислення художніх творів класики й сучасності  учні навчаються 
встановлювати зв’язки між поняттями та явищами з різних сфер людського 
суспільства, отримують цілісний образ світу крізь призму мистецтва слова, а 
також мають можливість для формування засобами літератури й культури 
власної особистості – патріота України і водночас людини із широким 
світоглядом, яка відчуває приналежність до цивілізованого світу і причетність 
до світового культурно-історичного процесу.  

Оскільки в Державному стандарті базової середньої освіти значно 
розширено зміст поняття «текст», у процесі викладання зарубіжної літератури 
необхідно навчати учнів умінням і навичкам роботи з різними видами текстів – 
художніми, навчальними, науковими, науково-популярними, медіатекстами, 
графічними, гіпертекстами тощо. Це сприятиме подальшій соціальній та 
культурній адаптації учнів до умов сучасного світу, цифрового середовища, 
формуванню критичного мислення щодо текстів різних видів, пошуку 
актуальних текстів та ін. При тому художня література (класична і сучасна) має 
розглядатися не стільки як джерело інформації, скільки в морально-етичному, 
світоглядному, естетичному аспектах, які відіграють надзвичайно важливу роль 
у становленні й вихованні юного покоління України. 

Робота з різними видами текстів (зокрема художніми текстами та/або 
медіатекстами) у процесі викладання зарубіжної літератури має бути 
спрямована на досягнення результатів навчальної діяльності учнів відповідно 
до Державного стандарту базової середньої освіти, а саме: 1) взаємодія з 
іншими особами усно, сприймання і використання інформації у різних 
комунікативних ситуаціях; 2) аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання 
інформації в текстах різних видів; 3) висловлювання думок, почуттів, ставлень, 
письмова взаємодія з іншими особами, зокрема в цифровому середовищі; 4) 
дослідження літературних і мовних явищ, читацької діяльності та 
індивідуального мовлення. 

Вивчення зарубіжної літератури здійснюється з урахуванням 
компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі, виключного впливу 
художньої літератури на формування світогляду, національної свідомості та 
моральних якостей учнів, розвитку їх мовленнєвої діяльності та 
комунікативних здібностей у процесі прилучення до найкращих книжок світу в 
українських перекладах, виховання засобами мистецтва слова високоосвічених 
і культурних громадян України, здатних захищати її національні інтереси, 
патріотів своєї держави. 
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Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 
здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України 
від 01.04.2022 № 289.    

Основними видами оцінювання результатів навчання учениць/учнів є 
формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Формувальне оцінювання дозволить отримувати інформацію щодо 
навчальних досягнень учнів не лише учительці/учителю, а й кожному 
здобувачеві освіти. Ця інформація необхідна учням для усвідомлення власного 
просування в навчанні, учителю – для визначення рівня складності завдань і 
коригування освітнього процесу з урахуванням можливостей і потреб класу.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та 
взаємооцінювання, зокрема учні/учениці співставляють досягнутий результат 
своєї діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач 
у вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи їх подолання.

Поточне оцінювання призначене для встановлення рівнів опанування 
здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо 
застосованих технологій навчання. Опроваджувати поточне оцінювання 
необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого 
матеріалу й закріплення вивченого.

При здійсненні підсумкового оцінювання необхідно використовувати 
завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: 
(учениця/учень) опрацьовує та використовує інформацію, застосовує її в житті. 
Для проведення зазначених видів оцінювання ефективно використовувати 
компетентнісно орієнтовані завдання.

Оцінюванню також підлягає сформованість у здобувачів освіти 
наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти: 
читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, 
конструктивне керування емоціями, критичне й системне мислення, логічне 
обґрунтовування позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування 
емоціями, оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв’язування проблем, 
співпраця з іншими.

6-11 класи
Освітня галузь «Мови і літератури»

Українська мова 
У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови 

здійснюватиметься за такими програмами: 
  у 6 – 9 класах за навчальною програмою, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804; 

bomba
Підсвічування
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 у 10 ‒ 11 класах – за навчальними програмами  (рівень стандарту та 
профільний рівень),  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за 
покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi.

Звертаємо увагу, що в мовленнєвій лінії навчальної програми для 10-11 
класів подано перелік рекомендованих видів роботи, які дають змогу учням 
реалізувати здобуті знання на практиці. Ці види роботи забезпечують 
повноцінний мовленнєвий розвиток старшокласників, адже комплексно 
охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 
читання, говоріння і письма). Системний підхід до розвитку мовлення учнів не 
передбачає виділення окремих годин на традиційні для 6 – 9 класів аудіювання, 
читання мовчки та вголос, перекази, твори тощо, оскільки ці види роботи 
передбачено на кожному уроці. Учитель може на власний розсуд змінювати 
запропоновані теми й види роботи, але водночас прагнути протягом року 
рівною мірою приділяти увагу розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності.

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в 
європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм такого виду 
письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, учениць, підвищення в них інтересу до навчання предмета, 
розвиток особистості, критичного мислення, лінгвокреативності.

Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний 
характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна 
композиція, невимушеність та емоційність викладу.

Види есе: вільне і формальне

Вільне Формальне
Ознаки: Ознаки:

 невеликий обсяг 
(7-10 речень);

 довільна форма і стиль викладу зі 
збереженням структурованості тексту 
(вступ, основна частина, висновок);

 наявність позиції автора.

обсяг 120-200 слів
логічна організація структури: 

наявність відповідних компонентів 
(теза, аргументи, приклади, 

оцінювальні судження, висновок);
ґрунтовність викладу;

 наявність позиції автора.

Вільне есе обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього доцільно 
вдаватися на кожному уроці й на різних етапах його: цілевизначення, 
закріплення, рефлексії тощо. 

Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до 
45 хвилин.

Види формального есе:
інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис);

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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критичне; 
есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-
наслідку, есе-аналіз).

Розподіл годин між розділами
Вказаний у навчальних програмах розподіл годин між розділами 

вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно 
змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність вивчення 
розділів. 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з 
української мови

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів 
контрольних робіт з української мови в закладах загальної середньої освіти з 
українською мовою навчання.

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір 
(навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких 
здійснюють на сторінці класного журналу «Зміст уроку». 

 Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 
читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте 
визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік 
навчальних досягнень». 

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності 
(усний переказ, діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої 
діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 6 – 9 класах.

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 
читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й 
ураховують у семестрову оцінку. 

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не 
проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, 
визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що 
вивчається. 

Тематичні і семестрові оцінки
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням 

контрольних робіт. 
Семестрову – на основі тематичного оцінювання та результатів 

оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний 
твір) або читання вголос. 

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну 
тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка  за 
семестр виводиться на розсуд учителя залежно від динаміки особистих 
навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми чи теми, за 
яку учня (ученицю) атестовано,  -   (тривалість вивчення, складність змісту, 
ступінь узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути 
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такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд 
учителя) .

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 6-9 класах
6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Усього годин 122 88 70 70
Години з РМ 23 22 16 19

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної 
теми 4 4 3 3 2 2 2 2

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1
               твір - 1 - 1 1 1 1 1
Правопис:

диктант 1 1 1 1 1 1 1 1

Говоріння: 
  діалог 1 - 1 - 1 - 1 -

 усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 -
 усний твір - 1 - 1 - 1 - 1
 читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах 
Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень

Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 2 2 3 3
Письмо: 

есе 2 3 1 1
переказ - - 1 1
твір - - 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:

  діалог 1 - 1 -
усний переказ 1 - 1 -
уний твір - 1 - 1

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 
контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю 
кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, 
умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 
написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не роблять).  
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Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених уроків 
під час написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому 
індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується 
учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:
6 – 9 класи – по два зошити;
10 – 11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по 
одному зошиту.  

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і 
вважається поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під 
час перевірки зошитів ураховують наявність різних видів робіт, грамотність, 
охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці 
за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть 
використовувати лише навчальну літературу, що має гриф Міністерства освіти і 
науки України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно 
оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні – дистанційної 
форми навчання в період воєнного стану, карантинних заходів   в режимі 
онлайн і офлайн,   учителям  рекомендуємо використовувати сучасні 
електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи Google 
Classroom, Moodle, Microsoft Teams, записи уроків у межах проєкту 
«Всеукраїнська школа онлайн» тощо.

 Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину 
проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, 
учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати  вид та зміст завдань. 
Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу, зокрема з української 
мови, можуть прийматися рішенням методичних об’єднань учителів-філологів. 

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів 6–11 класів.

Українська мова в класах з навчанням мовами національних меншин 
закладів загальної середньої освіти

Вивчення української мови в 6-9, 10-11 класах з навчанням мовами 
національних меншин закладів загальної середньої освіти здійснюється за 
програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України: у 6-
9 класах (наказ МОН України від 07.06.2017 №804); у 10-11 класах (рівень 
стандарту)  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
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Навчальні програми  розміщені на офіційному вебсайті МОН України за 
покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi. 

Вивчення української мови в 6-9, 10-11 класах з навчанням мовами 
національних меншин здійснюється на засадах компетентнісного підходу. 
Окрім обов’язкових видів творчих робіт, до навчальної програми включено 
рекомендовані, право вибору яких надано вчителю, змінювати теми висловлень 
відповідно до інтересів і потреб кожного класу. Учитель може  обирати 
послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, 
щоб не порушувалась логіка його викладу. 

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вивчення 
української мови в основній школі, розподілено таким чином: 

6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
3,5 (122 год,

6 год – резерв 
для 

використання 
на розсуд 
учителя)

2,5 (88 год,
3 год– резерв 

для 
використання 

на розсуд 
учителя)

2 (70 год,
4 год–резерв 

для 
використання 

на розсуд 
учителя)

2 (70 год,
4 год–резерв 

для 
використання 

на розсуд 
учителя)

Фронтальні види контрольних робіт

6 7 8 9Форми контролю
І І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

ПЕРЕВІРКА МОВНОЇ 
ТЕМИ* 

4 4 4 3 3 2 2 2 2

ПИСЬМО:
ПЕРЕКАЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ТВІР – – 1 – 1 1 1 1 1
ПРАВОПИС:
ДИКТАНТ**

1 1 1 1 1 1 1 1 1

АУДІЮВАННЯ* – – 1 – 1 – 1 – 1
ЧИТАННЯ МОВЧКИ* 1 1 – 1 – 1 – 1 –
КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАН-
НЯ

1 - - - - - - - -

Фронтальні види контрольних робіт (10 –11класи)
(рівень стандарту )

10 11Форми контролю І І ІІ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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Перевірка мовної теми* 2 2 2 2
Письмо:
переказ 1 1 1 1
твір 1 - 1 -
Правопис:
диктант** 1 1 1 1

Аудіювання* – 1 – 1
Читання мовчки* 1 – 1 –

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки 
є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамот-
ності є контрольний текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних 
робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно 
від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи 
тощо.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру 
і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується 
наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно 
оформити роботу. У разі відсутності учня на уроках протягом місяця 
рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати «н/о» (нема оцінки).

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються 
завдання в тестовій формі.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, пись-
мовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні 
знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст 
уроку». 

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 
читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте 
відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік 
навчальних досягнень». У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої 
діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у 
колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ семестрі 
проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і 
читання вголос, яке здійснюється у 6–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох 
видів мовленнєвої діяльності не проводять.

На розсуд учителя перевірка мовних знань і вмінь також може 
поєднуватися з виконанням  завдань двох видів мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, читання мовчки).  

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням 
контрольних робіт. 

Якщо дитина хворіла протягом вивчення теми, то в журнал за тему 
виставляється «н/а».
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Оцінку за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання.
Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:
6–9 класи – по два зошити;
10–11 класи – по одному зошиту. 
Інформуємо, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти 

можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН 
України або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури   доступний 
на офіційному вебсайтах МОН України (https://mon.gov.ua/ua) та вебсайті ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/). Інша література 
може використовуватися тільки як додаткова. 

Українська література
У 2022/2023 навчальному році вивчення української літератури в  6 – 9 

класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804; 

у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та 
профільний рівень),  затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за 
покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi.

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що 
виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги 
вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того,  для осучаснення змістового 
компонента, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві 
методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано 
рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК).

Вивчення  української літератури також відбувається із залученням 
міжпредметних зв’язків – МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, 
образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запропонована кількість годин на 
вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її 
перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час учитель може 
використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості годин на 
вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного 
оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо). 

Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’язковими, їх можна розглядати 
додатково, за вибором учителя, наявністю часу або самостійно. 

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки 
літератури для додаткового (самостійного) читання.                                        

У навчальній програмі профільного рівня передбачено  вивчення творів 
літератури народів України, передовсім кримських татар. Також важливим 
компонентом програми є «Читацький практикум», спрямований на 

https://mon.gov.ua/ua
https://imzo.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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формулювання практичних навиків усних і письмових роздумів над 
прочитаним у різних стильових формах.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом 
навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з 
української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є 
мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-
словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю 
відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 6–9 класах

Класи 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Контрольні роботи у формі: 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного 
твору; 1 1 1 1 1 1 1 1

виконання інших завдань 
(тестів, відповідей на 
запитання тощо)

2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення* 
(у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11 класах
Семестри І ІІ І ІІ

Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі: 3 3 4 4

контрольного класного 
твору*; 1 1 1 1

виконання інших  
завдань (тестів, 
відповідей на запитання)

2 2 3 3

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)
Уроки позакласного
читання 1 1 2 2

Перевірка зошитів 4 5 4 5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, мінітворів щодо 
розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це 
розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати 
роботу протягом одного уроку. 
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**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 
мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 
Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за 
усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному 
класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до 
найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури 
слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання 
робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог 
орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця 
рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 
написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.  

Оцінку за читання напам’ять творів з української літератури виставляють у 
колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

З метою  формування читацької компетенції доцільним є використання в 
освітньому процесі інтерактивних форм (відповідні інтернет-ресурси, 
мультимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозаписи) і методів викладання 
предметів мовно-літературного спрямування, що мотивують інтерес учнів до 
читання, засвоєння літературних творів, уміння вступати в діалоги, 
аргументувати свою думку. Також  необхідно включати матеріали щодо різних 
методик активного читання. Вчитель має акцентувати увагу на підвищення 
рівня читацької грамотності учнів, зокрема, формування здатності 
учня  сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст 
задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький 
потенціал.  

Навчальна та методична література з української літератури, 
рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 
науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

Зарубіжна література
Звертаємо увагу, що у 2022 році оновлено зміст навчальних програм із 

зарубіжної літератури. Оновленим навчальним програмам «Зарубіжна 
література. 6 – 9 класи», «Зарубіжна література. 10 - 11 класи. Рівень 
стандарту», «Зарубіжна література. 10 - 11 класи. Профільний рівень»  наказом 
від 03.08.2022 № 698 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України».  

 Зміни у навчальні програми вносились у частині російської культури, 
історії у зв’язку з масовим вторгненням збройних сил російської федерації в 
Україну. Із навчальних програм вилучені твори російських і білоруських 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/


26

авторів. Натомість включені твори зарубіжних письменників відповідно до 
літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів/учениць. 

 У навчальних програмах із зарубіжної літератури для 6 – 9, 10 – 11 класів 
залишено для вивчення творчість М. Гоголя, В. Короленка, Т. Халілова, Ільфа і 
Петрова,  М.Булгакова («Собаче серце»), В. Кузнецова («Бабин Яр»).

Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної 
літератури є рекомендовані Міністерством навчальні програми. Учитель має 
право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток 
мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на 
опрацювання  конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до 
організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з 
урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів. 

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти 
здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі 
зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення 
можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють 
учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних 
умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами 
оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову 
функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами. 

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом 
навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі 
вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл 
годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. 
Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю 
відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо. 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури 
в 6–9 класах

Класи 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Контрольні роботи у формі: 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного 
твору; 1 1 1 1 1 1 1 1

виконання інших завдань 
(тестів, відповідей на 
запитання)

2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення* 
(у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5
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Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури
в 10-11 класах

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 

Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4
контрольного класного 
твору*; 1 1 1 1

виконання інших  
завдань (тестів, 
відповідей на запитання)

1 1 3 3

Уроки розвитку мовлення**

2  (1у+1п; у 
межах 

текстуально
го 

вивчення)

2  (1у+1п; у 
межах 

текстуально
го 

вивчення)

3
 (1у+2п)

3
(2у+1п)

Уроки позакласного
читання 1 1 2 2

Перевірка зошитів 4 5 4 5

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури 
пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку 
мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 
мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 
Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати 
наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; 
уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення 
орфографічного режиму). 

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному 
класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до 
найближчої тематичної.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці 
за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).
       Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 
написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять. 

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею
Клас Кількість 

сторінок
6-Й 1,0–1,5
7-Й 1,5–2,0
8-Й 2,0–2,5
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9-Й 2,5–3,0

Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту)
Клас Кількість сторінок

10-й 3,0–3,5
11-й 3,0–3,5

Орієнтовний обсяг письмового твору (профільний рівень)
Клас Кількість сторінок

10-й 3,0–3,5

11-й 3,5–4,5

 Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури виставляють 
у колонку без дати з надписом  «Напам’ять». 

Навчальна та методична література з української літератури, 
рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 
науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

                               _________________________________________

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/


                           Додаток 7
 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Природнича освітня галузь

Українське суспільство висуває нові вимоги до сучасної освіти, оскільки 
потребує особистостей, здатних самостійно розв’язувати різного роду 
проблеми, приймати відповідальні рішення у ситуаціях вибору, співпрацювати 
з іншими тощо. Переорієнтація освіти, у свою чергу, обумовлює проблему 
формування та розвитку в особистості учня ключових компетентностей. 

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» 
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya. 
html), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898, новий зміст 
освіти, покликаний формувати в особистості ключові  компетентності, 
необхідні для успішної самореалізації у суспільстві,  спроможності у 
подальшому навчатися та здійснювати професійну діяльність. Такими 
компетентностями визначено: вільне володіння державною мовою; здатність 
спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою; здатність 
спілкуватися іноземними мовами; математична; компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна; 
інформаційно-комунікаційна; навчання впродовж життя; громадянські та 
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, 
справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, нетерпимості до проявів корупції; культурна; підприємливість і 
фінансова грамотність.

Відображуючи сучасну динаміку розвитку шкільної освіти України,  
Державний стандарт базової середньої освіти розширив завдання природничої 
освітньої галузі. Зокрема, стандартом визначено, що окрім формування в 
учня/учениці природничо-наукової картини світу, розвитку їх розумових 
здібностей, емоційно-вольової сфери, значна увага має приділятися вихованню 
сучасної, соціально активної особистості, здатної не тільки до накопичення 
знань, а й до їх застосування для вирішення власних, локальних та глобальних 
проблем. 

Виходячи із потреб сьогодення, метою природничої освітньої галузі є 
формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та 
відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної 
культури особистості і розвитку її творчого потенціалу на основі 
компетентнісного, діяльнісного, інтегративного, особистісно-орієнтованого, 
дослідницького, проблемно-ситуативного, диференційованого та 
рефлексивного підходів до освітнього процесу.  

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/%20konczepcziya.%20html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/%20konczepcziya.%20html
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/


Звертаємо увагу на те, що Державний стандарт базової середньої освіти 
поетапно починає впроваджуватися з 01 вересня 2022 року для учнів 5 класів. 
Учні 6 – 11  класів закладів загальної середньої освіти продовжуватимуть 
навчатися за Державним стандартом базової і повної загальної освіти (2011). 
Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх 
закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і 
форми власності.

Визначальне значення у навчанні в частині природничої освітньої галузі 
має наступність, яка полягає в тому, що учень/учениця не лише переходить із 
класу в клас, від одного циклу навчання до наступного, а в тому, що навчання 
наступного рівня логічно розгортається на основі попереднього. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти  закладається 
стратегічна мета природничої освітньої галузі, якою є формування 
компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної 
та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і 
способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з 
природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, 
становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки 
здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів 
сталого розвитку. 

У Державному стандарті базової середньої освіти ця мета уточнюється  і 
полягає у формуванні особистості учня/учениці, який/яка знає та розуміє 
основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її 
дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального 
досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатен 
оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток 
суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально 
взаємодіє з навколишнім природним середовищем.

Важливим проявом наступності від початкової до базової освіти є 
групування вимог до обов’язкових результатів, вказаних у державних 
стандартах освіти, які ідентичні за видами навчального пізнання та 
сформульовані відповідно до рівня освіти, зокрема: 

Рівень початкової освіти
 (4 клас)

Рівень базової освіти 
(6 клас)

Здобувач освіти
1) відкриває світ природи, набуває досвіду 
в її дослідженні, шукає відповіді на 
запитання, спостерігає за навколишнім 
світом, експериментує та створює 
навчальні моделі, виявляє допитливість та 
отримує радість від пізнання природи

1) пізнає світ природи засобами 
наукового дослідження

2) опрацьовує та систематизує інформацію 
природничого змісту, отриману з 
доступних джерел, та представляє її у 
різних формах

2) опрацьовує, систематизує та 
представляє інформацію 
природничого змісту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text


3) усвідомлює розмаїття природи, 
взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює 
роль природничих наук і техніки в житті 
людини, відповідально поводиться у 
навколишньому світ;

3) усвідомлює закономірності 
природи, роль природничих наук 
і техніки в житті людини; 
відповідально поводиться для 
забезпечення сталого розвитку 
суспільства

4) критично оцінює факти, поєднує новий 
досвід з набутим раніше і творчо його 
використовує для розв’язування проблем 
природничого характеру

4) розвиває власне наукове 
мислення, набуває досвіду 
розв’язання проблем 
природничого змісту 
(індивідуально та у співпраці з 
іншими особами)

Такий підхід  дає можливість визначати навчальний поступ учня/учениці у 
здобутті природничих знань і формуванні умінь і навичок дослідження 
природи. Саме на цих групах результатів формується система оцінювання 
навчальних результатів учнів/учениць.

Зберігаючи наступність із початковою школою, природнича базова  освіта 
орієнтована на подальший розвиток природних здібностей, інтересів, 
обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації 
та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та 
самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття 
професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення навколишнього 
природного середовища, національних та культурних цінностей українського 
народу, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, принципах науковості, 
полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, 
єдності навчання і виховання.

Реалізація нового змісту навчання на рівні базової середньої освіти  має 
здійснюватися з урахуванням напрацювання початкової ланки освіти. Це 
зумовлює передусім визначення змістово-результативної узгодженості в усіх 
освітніх галузях із передбачуванням складності процесу адаптації випускників 
початкової школи до навчання у  5 класі. З метою  уникнення  дублювання 
змісту в освітніх програмах початкової і базової освіти рекомендується 
здійснити певну діагностику рівня освітнього досвіду учнів учениць у 
природничій галузі, зокрема через різні види завдань та педагогічне 
спостереження,  надати пріоритет формуванню мотивів пізнавальної діяльності 
тощо. Застерігаємо від надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку 
п’ятикласників, до якої схиляються окремі педагоги, аргументуючи це попитом 
батьків. Доцільною є організація освітнього процесу, орієнтованого на зону 
найближчого розвитку школяра.

На початку 2022/2023 навчального року задля досягнення результатів 
навчання, визначених Державним стандартом,пропонуємо виявити рівень 
опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах 
воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного 
навчання, визначити необхідність організації традиційного повторення 
вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання». Для 
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цього доцільно провести діагностичні роботи (усні співбесіди), опитування, що 
дозволить вчасно скорегувати прогалини у засвоєнні навчального матеріалу. 
Проведення такого діагностування, зокрема з предметів природничої освітньої 
галузі, носить прогностичний характер щодо рівня сформованості ключових та 
предметних компетентностей і, відповідно, подальшого планування роботи 
вчителя. Слід зазначити, що оцінки за діагностичні роботи не  бажано 
виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня 
залишковості знань і вмінь. Відповідно до результатів, спланувати роботу 
(колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації 
знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого 
навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з 
урахуванням досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, 
вносить певні корективи до плану після проведення діагностичних робіт. 
Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних 
програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких 
ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без 
порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення  
інтегрованого курсу, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають 
забезпечити якісну самостійну роботу учнів. 

На перших уроках у 5 класі варто організувати повторення і 
систематизацію знань про природу та методи її дослідження, набуті учнями в 
початковій школі. Використовуючи наочність (наприклад, природні й штучні 
тіла з найближчого оточення учнів та/або ілюстрації, фото- чи відеоматеріали), 
варто повторити складники природи, групувати їх за певною ознакою. 
Результат цієї роботи оформити графічно (у вигляді схеми, таблиці, 
асоціативного куща тощо).  Пригадати, що можна дізнатися про навколишній 
світ, допоможуть ігрові ситуації й творчі завдання, орієнтовані на виявлення 
можливостей органів зору, слуху, смаку,  нюху, дотику. Учителям під час 
проведення повторення слід керуватися принципом доцільної актуальності, 
пам’ятаючи про неприпустимість перевантаження учнів.

Оцінювання учнів 5-х класів здійснюється відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 
здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
01.04.2022 № 289 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту 
відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-
okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku).

Основними видами оцінювання результатів навчання учениць/учнів є 
формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

На основі формувального оцінювання – цілеспрямованого неперервного 
процесу спостереження за навчанням учнів, установлюють навчальний прогрес 
учня / учениці у певний момент освітнього процесу за вказаними групами 
результатів. Результати діяльності дитини щодо досягнення нею навчальних 
цілей залежать від психоемоційного та фізичного стану, і тому можуть бути 
лише підґрунтям для висновків щодо залученості дитини в навчальний процес, 
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її активності, зусиль, яких вона прикладає під час навчання, відповідності 
методів, форм, засобів навчання, які використовує вчитель,  навчальним 
можливостям та віковим особливостям учнів / учениць тощо.   Формувальне 
оцінювання дозволить отримувати інформацію щодо навчальних досягнень 
учнів не лише педагогу, а й кожному учневі/учениці на різних етапах вивчення 
інтегрованого  курсу.  Ця інформація необхідна учням для усвідомлення  
власного просування в навчанні, вчителю – для визначення рівня складності 
завдань і коригування освітнього процесу з урахуванням можливостей і потреб 
учнівства. 

Формувальне оцінювання слугує для визначення динаміки розвитку 
окремого учня / учениці і класу загалом та адаптування навчального процесу до 
потреб учнів / учениць. Тому результати такого оцінювання не сумуються, не 
накопичуються, за ними не обчислюється середнє тощо.

Поточне оцінювання призначене для встановлення рівнів опанування 
учнівством навчального матеріалу на певному етапі та здійснення корегування 
щодо застосованих технологій навчання. Проводити поточне оцінювання 
необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого 
матеріалу й закріплення вивченого. 

При здійсненні підсумкового оцінювання необхідно використовувати 
завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів:  
(учениця/учень) проводить дослідження природи, опрацьовує та використовує 
інформацію, усвідомлює закономірності природи.

Для формування висновків щодо рівня досягнення учнем / ученицею 
обов’язкових результатів навчання за певний інтервал часу (семестр, 
навчальний рік) чи визначений фрагмент змісту (тема, розділ, вид діяльності) 
учитель / учителька здійснює підсумкове оцінювання  за результатами 
виконаної учнем / ученицею  роботи / робіт (самостійних, контрольних, 
тематичних тощо) за однією чи двома групами результатів («Здійснює пошук та 
опрацьовує інформацію», «Усвідомлює закономірності природи»). Завдання 
таких робіт розробляють з урахуванням вимог Державного стандарту базової 
середньої освіти на основі матеріалу відповідних тем модельних навчальних 
програм за якими здійснюють освітній процес. За групою результатів 
«Досліджує природу» проводять практичну роботу/практичні роботи 
(спостереження, експеримент), тематика якої/яких означена модельною 
навчальною програмою. Одним з видів діяльності учня / учениці, що може 
оцінюватися підсумковим оцінюванням є проєктна діяльність. Учнівські 
проєкти оцінюються за відповідними критеріями, з якими учні / учениці 
ознайомлюються заздалегідь. 

Оцінюванню також підлягає сформованість в учениць/учнів наскрізних 
умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти: читання з 
розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, конструктивне 
керування емоціями, критичне й системне мислення, логічне обґрунтовування 
позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, 
оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв’язування проблем, співпраця з 
іншими. 

Акцентуємо увагу, що заклади освіти мають право на свободу вибору 
форм, змісту та способів оцінювання відповідно до рішення педагогічної ради, 



а також визначати адаптаційний період впродовж якого не здійснюється 
поточне та тематичне оцінювання.

2022/2023 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів.   
Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в 
основній школі може сприяти цілеспрямована координація дій вчителів, їх 
професіоналізм та досвідченість. Організаційними формами роботи щодо 
підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах можуть бути: проведення 
спеціальних тренінгів з проблем наступності навчання; система відкритих 
уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів 
навчання учнів; використання інформаційних ресурсів і технологій для 
організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв’язання 
особистісно значущих проблем молодших підлітків.

Реалізація природничої освітньої галузі у 2022/2023 навчальному році 
забезпечується через інтегровані курси «Пізнаємо природу», «Довкілля», 
«Природничі науки».  Заклади освіти здійснюють вибір модельних навчальних 
програм, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерство освіти і науки 
України» (наказ МОН №795 від 12.07.2021, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12.07.2021 № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 
13.12.2021 № 1358), між трьома варіантами вивчення природознавчих курсів у 
5–6 класах (https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-niprohramy/):

1) за однією із чотирьох модельних навчальних програм «Пізнаємо 
природу» у 5–6 класах з обов’язковим вивченням «Географії» в 6-му класі;

2) за модельною навчальною програмою «Довкілля» в 5–6 класах також з 
обов’язковим вивченням «Географії» в 6-му класі;

3) за модельною навчальною програмою «Природничі науки» в 5–6 класах 
без вивчення окремого предмету «Географія» в 6-му класі, оскільки змістові 
питання географічного складника державного стандарту базової освіти 
включено до програми «Природничі науки». 

Кожна модельна навчальна програма має особливості щодо реалізації 
вимог державного стандарту, об’єднуючи питання окремих компонентів галузі 
(загальноприродничого, біологічного, екологічного, астрономічного, фізичного, 
хімічного та географічного) у розділи i теми. Тим самим репрезентовано різні 
підходи щодо інтеграції, наприклад: особливості пояснення природних явищ та  
технологічних  процесів  з  позицій  кожної з природничих наук, причинно-
наслідкові зв’язки, що зумовили сучасний спосіб життя людства та ïx вплив на 
можливе майбутнє, модульний підхід, де компоненти природничої освітньої 
галузі інтегруються в природничо-наукову картину світу на основі загальних 
закономірностей природи та природничих ідей. Водночас yci модельні 
навчальні програми визначають природничу освіту, як елемент культури 
кожної людини, сприяють усвідомленню практичного застосування досягнень 
природничих наук, ïx ролі у розвитку цивілізації.  Вивчення будь-якого 
інтегрованого курсу базується на знаннях i компетентностях, набутих учнями в 
початковій школі, i спрямоване на подальше формування їхнього світогляду, 
розширення розуміння широкого спектру наукових ідей астрономії, біології, 
географії, екології, фізики i хімії у цілісному пізнанні природи, розвиток 
розумово-пізнавальних i творчих якостей, рівень яких визначає конкурентну 
спроможність на сучасному ринку праці.

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83023/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-niprohramy/


У модельних навчальних програмах для 5-6 класів природничої освітньої 
галузі дотримано наступність з інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (1-4 
класи), в  якому відбувається формування в учениць/учнів уявлень про 
різноманітність, збереження і дослідження природи. Знання, навички і 
ставлення, набуті учнівством у початковій школі, слугують вагомим підґрунтям 
у природничій освіті в 5-6 класі. 

Учениці й учні 5 класу вже мають уявлення, знання про природу і певний 
досвід її пізнання, набуті при вивченні  інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
у початковій школі. Сформовані у 1-4 класах уявлення розвиваються, 
природничі поняття поглиблюються і систематизуються; посилюється увага до 
зв’язків у природі (між тілами живої і неживої природи, між будовою та 
властивостями речовин, між явищами тощо), що сприятиме усвідомленню 
цілісності природи. 

Окреслимо особливості кожної з модельних навчальних програм для 5-6 
класів закладів загальної середньої освіти.

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи 
(інтегрований курс)»  для закладів загальної середньої освіти  (авт. Біда Д.Д., 
Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.).

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» для 5-6 класів є продовженням 
курсу «Я досліджую світ» початкової школи й водночас пропедевтичною 
основою вивчення природничих наук у базовій школі. Новий ступінь вивчення 
природи забезпечує початок систематизації знань про об’єкти і явища природи, 
формування первинних уявлень про взаємозв’язок між світом неживої і живої 
природи, між організмами й середовищем, поглиблює розуміння впливу 
діяльності людини на зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі. 

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу спрямована на 
формування особистості учня/учениці, який/яка знає та розуміє основні 
закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її 
дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального 
досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, прагне діяти 
в щоденних ситуаціях спілкування з природою відповідно до екологічних 
принципів поведінки, використовує природознавчі знання для дотримання 
правил здорового способу життя. Вона забезпечує єдність інтелектуального та 
емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю, 
сприяє засвоєнню традицій українського народу у відносинах людини з 
природою.

 Зміст курсу та його структура побудовані на основі спірального принципу 
неперервного розширення та поглиблення знань з певної проблеми; 
структурно-функціонального принципу в описі та поясненні явищ, за якого 
досліджуються їхні елементи й залежності між ними в межах єдиного цілого. 

Структура програми в 5 класі представлена п’ятьома розділами. 
Розділ 1 «Пізнаємо світ науки» має на меті познайомити учнів із засобами 

наукового дослідження, досягненнями в галузі природничих наук, прикладами 
винаходів та відкриттів, пояснити вплив природничих наук, техніки та 
технологій на сталий розвиток суспільства. Важливе завдання на цьому етапі – 
сформувати навички, необхідні впродовж вивчення курсу, а саме познайомити з 



різноманітними джерелами інформації, зокрема цифровими, навчальними 
додатками та плануванням інформаційного пошуку. 

Розділ 2 «Пізнаємо будову речовини» спрямований на формування 
наукового світогляду й уявлень учнів про навколишнє середовище як джерело 
речовин, їхнє різноманіття, властивості й застосування для практичних потреб 
людини.

Зміст розділу 3 «Пізнаємо природу Землі» розширює знання учнів/учениць 
про Землю та її оболонки, які вони отримали в початковій школі. У процесі її 
вивчення учні розширюють знання про компоненти природи (повітря, воду, 
ґрунти) та їхні взаємозв’язки. Тема має глибоке екологічне навантаження.

Навчальний матеріал розділу 4 «Пізнаємо світ організмів» викладений в  
логічній послідовності: рівні організації живих організмів, клітина як основна 
структурна та функціональна одиниця живого, віруси як неклітинні форми 
життя, одноклітинні прокаріоти, одноклітинні й багатоклітинні гриби, 
лишайники, різноманіття рослин і тварин (водночас особливу увагу звернено на 
вивчення представників флори та фауни нашої країни й свого краю), організм 
людини, формує вміння порівнювати й відрізняти основні групи організмів за 
істотними ознаками.

Завершує програму 5 класу узагальнюваний розділ 5 «Пізнаємо себе і 
світ», що реалізує не лише навчальну та розвиваючу мету, а й сприяє 
формуванню соціокультурної компетентності, розвитку емоційного інтелекту, 
формує розуміння у дитини, що пізнання себе і природи,  зробить світ навколо 
кращим.

Дотримуючись принципу наступності, перший та останній розділи в 5-му 
та 6-му класах мають однакову назву, а їхній зміст спрямований відповідно на 
подальше формування наукового методу пізнання та розуміння себе та світу.

Доцільність структурування навчального матеріалу обґрунтовується тим, 
що опанування поняттями попередньої теми поглиблює знання учнів/учениць 
на наступному рівні, а повторення сприяє міцнішому засвоєнню та набуттю 
практичних навичок.

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» базової школи має чітко визначену 
практичну спрямованість, яка реалізується під час організації  спостереження за 
навколишнім світом, дослідження природи, пошуку відповідей на запитання, 
експериментування та створення навчальних моделей, опрацювання та 
систематизації інформації природничого змісту тощо.

Модельна навчальна програма  курсу розрахована на рекомендовані  2 
години на тиждень. При мінімальному навантаженні (1,5 години на тиждень) 
радимо об’єднати споріднені теми та визначитися з найцікавішими для учителя 
та дітей видами діяльності. Заклади освіти, які працюватимуть за 
максимальним тижневим навантаженням (3 години на тиждень), матимуть 
змогу більше часу приділити дослідницькій діяльності, проєктам, практичній 
роботі, організації екскурсій, урокам корекції знань, узагальнення, перевірки та 
оцінювання досягнень учнів.

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи 
(інтегрований курс)»  для закладів загальної середньої освіти  (авт. Бобкова О. 
С.) .



Мета інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» суголосна з метою 
природничої освітньої галузі й полягає у формуванні особистості учня/учениці, 
який/яка виявляє зацікавленість до дослідження природи, розуміє основні її 
закономірності, уміє працювати з інформацією, відповідально взаємодіє з 
довкіллям, здатен/здатна оцінити значення природничих наук для сталого 
розвитку суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі.

Головною ідеєю курсу є розвиток ключових компетентностей і наскрізних 
умінь учнів/учениць, означених Державним стандартом, на основі діяльнісного 
підходу. Ця ідея реалізовуватиметься під час дослідницької діяльності 
учнів/учениць, набутті ними досвіду розв’язування навчальних і життєвих 
проблем як самостійно, так і в групі, та формуванні на цій основі власної 
системи знань про природу. Рівень сформованості компетентностей має стати 
особистісним досягненням учня / учениці.

 Перший навчальний рік інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (5 клас) 
присвячено дослідженню будови, особливостей і закономірностей 
функціонування певних систем (хоча саме поняття «система» не вводиться). 
Під час виконання різноманітних досліджень, розв’язування навчальних і 
життєвих проблем, реалізації проєктів учні/учениці поглиблюють набуті в 
початковій школі знання щодо певних об’єктів і систем макро- і мегасвіту, а 
також навчаються пізнавати свій організм, розуміти важливість піклування про 
здоров’я з підліткового віку.  

Особливістю учнів 11-12-річного віку є сприйняття навколишнього світу 
на основі кінестетичної й візуальної взаємодії, тому у 5 класі пропонуються такі 
теми:  1. Навчаємося досліджувати світ природи 2. Квіткові рослини 3. Ріст і 
розвиток рослин 4. Ланцюги живлення 5. Організм людини 6. Планета Земля в 
космічному просторі.

 Значну частину запропонованих у модельній навчальній програмі 
досліджень можна виконувати поза класною аудиторією  – на шкільному 
подвір’ї, у парку, в лісі тощо. Велика увага приділяється моделюванню 
природних процесів, створенню навчальних моделей і розумінню значення 
моделювання для пізнання світу.

  Теми досліджень тісно пов’язані з повсякденним життям, тому важливим 
елементом кожного досліду є формулювання висновків відповідно до його 
гіпотези (припущення). Саме так учні/учениці встановлюватимуть 
закономірності перебігу певних явищ і процесів та навчатимуться 
застосовувати їх під час розв’язування навчальних і життєвих проблем. 

Під час виконання досліджень і розв’язання проблем учителям/учителькам 
необхідно розвивати медіаграмотність учнів/учениць – уміння оцінювати 
надійність інформаційних джерел, достовірність і науковість інформації тощо 
та перетворювати її (інтерпретувати схеми, графіки, діаграми, інфографіку, 
табличні дані, та навпаки: на підставі текстової інформації або числових даних 
створювати графіки, діаграми тощо).  

Учитель/учителька може комбінувати певні дослідження, самостійно 
визначати порядок їх виконання та час (оскільки запропоновано дослідження 
нетривалі і довготривалі), проте виконання експерименту є обов’язковим.  

Теми дослідницьких проєктів – орієнтовні. Учні/учениці чи 
вчитель/учителька можуть запропонувати теми проєктних робіт з урахуванням 



пізнавальних інтересів школярства, матеріально-технічного забезпечення 
навчального закладу, територіальних особливостей, потреб громади тощо. 

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи 
(інтегрований курс)»  для закладів загальної середньої освіти  (авт. Коршевнюк 
Т.В.).

Зміст програми структуровано з урахуванням вікових особливостей і 
пізнавального досвіду учнівства,  визначених Держстандартом очікуваних 
результатів навчання й часу, необхідного для їх досягнення. 

Структуру інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» утворюють шість 
навчальних тем, послідовність вивчення і назви яких  у 5 і 6 класах 
співпадають. Водночас їх зміст не ідентичний: вивчене у 5 класі закріплюється, 
доповнюється і розвивається у 6 класі. Це дозволяє не нарощувати обсяг 
теоретичного матеріалу, а поглиблювати знання, вдосконалювати набуті вміння 
(порівнювати й класифікувати об’єкти/явища природи, добирати і презентувати 
інформацію та інші), вивільнити час  на планування і проведення досліджень, 
виконання проєктів, організацію діяльності у складі груп чи індивідуально для 
розв’язання навчальних завдань. Такий спосіб побудови змісту програми 
сприятиме реалізації діяльнісного підходу, що  зумовлює систематичну 
організацію на уроці пізнавальної діяльності з метою опанування науковими 
методами пізнання природи.

Вивчення курсу розпочинається із теми «Вчимося досліджувати природу», 
якою передбачено збагачення знань п’ятикласників про наукові методи 
дослідження природи, стисле ознайомлення з учнів  поняттям науки, працею 
природодослідників/природодослідниць.  Тому варто обговорити, що таке 
природа, чому необхідно її вивчати та як це робили у початковій школі.  У ході 
бесіди  підвести учнів до висновку про цінність природи та знань про неї як для 
однієї людини, так і для громади, України, нашої планети. 

Також варто звернути особливу увагу на якості й риси вченого/вченої, які 
досліджують природу. Навести приклади використання наукових знань і 
досліджень природи для розв’язання проблем в сучасному світі, підвести учнів 
до висновку, що досягнення в науках про природу є результатом праці людей з 
різних країн. На конкретних прикладах продемонструвати учням роль 
досліджень природи для отримання нових знань, застосування знань і 
винаходів для розв’язання проблем. 

Організувати проведення п’ятикласниками/п’ятикласницями 
спостереження й  експерименту за наданим планом, акцентуючи увагу на 
кожному пункті плану. Так учні зможуть закріпити знання про етапи 
дослідження природи, розвиток і застосування яких відбуватиметься у процесі 
вивчення наступних тем.

Тему 2 «Досліджуємо тіла, речовини, явища» вирізняють різноманітні 
дослідження, визначені тематикою практичних завдань. Під час проведення  
спостережень, вимірювань, моделювання, експериментів відбуватиметься 
розвиток в учнів сформованих у початковій школі уявлень про тіла та явища 
природи, збагачення досвіду виконання досліджень індивідуально або/і в складі 
групи. Для засвоєння алгоритму проведення дослідження й усвідомленого його 
реалізації важливо акцентувати увагу учнів на кожному етапі досліджень.   



Тема 3 «Дізнає́мося про Землю і Всесвіт» містить навчальний матеріал про 
будову і рухи Землі, Сонце і Місяць,  гідросферу, атмосферу, літосферу як 
оболонки Землі. Обсяг і зміст географічного матеріалу зумовлені тим, що з 
початкової школи учні мають широкі уявлення про географічні об’єкти, а в 6 
класі розпочинається вивчення навчального предмета «Географія». У вивченні 
теми важливими лишаються виконання спостережень і дослідів, моделювання, 
наприклад, спостереження за рухом Сонця, зміною фаз Місяця; дослідження 
природних об’єктів/умов своєї місцевості (погоди, водойм, форм рельєфу); 
моделювання рухів Землі, Сонця, Місяця. У дослідженнях варто приділити 
увагу встановленню причиново-наслідкових зв’язків між об’єктами та явищами  
природи (наприклад, між температурою повітря та опадами). 

Під час вивчення Землі можна  запропонувати учням висунути гіпотези 
про її форму, організувати їх обговорення й перевірку на основі моделей, 
наукових текстів.

У темі 4 «Вивчаємо живу природу Землі» поглиблюються і розширюються 
знання учнів  про тіла живої природи – організми та явища, пов’язані з  
життєдіяльністю рослин і тварин. Спираючись на знання про організми, що 
наявні в учнів, та  життєвий досвід тих, хто доглядає за тваринами і вирощує 
рослини, на початку вивчення теми варто організувати обговорення наприклад, 
за такими запитаннями: як та навіщо вимірюють висоту рослин, зважують 
домашніх тварин, спостерігають за поведінкою мешканців різних куточків 
нашої планети» як досліджувати тварин, не завдаючи їм шкоди. У ході жвавого 
спілкування, що розгорнеться під час виголошення відповідей учнями, підвести 
їх до висновку про особливості методів дослідження живої природи, зокрема 
етичні аспекти. 

 Вивчаючи живлення й дихання рослин і тварин слід акцентувати увагу на 
речовинах, необхідних для життєдіяльності, та явищах, пов’язаних з ними. Це 
сприятиме  повторенню  знань про повітря, воду, світло, теплові, механічні й 
звукові явища й розгляду їх з точки зору значення для живої природи. Як у всіх 
інших темах, в цій темі обов’язковим є висвітлення взаємозв’язків у природі: 
зв’язки між організмами і чинниками середовища, між органами в рослинному 
організмі. 

У цій темі відбувається розвиток знань з попередньої теми про наслідки 
рухів Землі для природи нашої планети. Зокрема, як відмінності в 
температурному режимі,  умовах освітлення і зволоження в різних ділянках 
нашої планети впливають на живу природу цих територій.

Тема 5 «Пізнаємо організм людини в його середовищі існування» 
присвячена формуванню уявлень про  травлення, дихання, роботу серця, 
функції шкіри, опору і рух. Відбувається закріплення і розширення уявлень про 
збалансоване харчування, захист організму від хвороб, значення особистої 
гігієни. Основну увагу слід акцентувати на практичній значущості цього 
матеріалу: організації здорового харчування, правильної постави, гігієні шкіри 
й органів дихання,  значенню фізичних вправ. Тема позбавлена надмірної 
деталізації анатомічних та фізіологічних понять; має фокусуватись на ролі 
травною, дихальної, кровоносної систем, скелету й м’язів у життєдіяльності 
людини,  важливості й способах збереження здорового стану цих складників 
організму людини. 



У цій темі відбувається реалізація міжтемних зв’язків. Так,  ознайомлення 
з білками, жирами і вуглеводами як складниками продуктів харчування сприяє 
формуванню уявлення про органічні речовини. Вивчення  дихання і кровообігу 
відбувається з опорою на поняття дифузії, руху, теплових явищ. 

Успішному опануванню теми сприяє актуалізація набутих у початковій 
школі знань про компоненти здоров’я  й власного досвіду щодо здорового 
способу життя.  

Вивчення курсу завершує тема «Вчимося у природи і дбаємо про її 
збереження». Зміст теми побудовано навколо двох основних запитань: що 
людина створила за природними зразками та як діяти задля збереження 
природи Передбачено розширення знань п’ятикласників про взаємозв’язки 
людини з природою, використання природничо-наукових знань у знань у 
повсякденному житті, мистецтві, створенні нових матеріалів, техніки, 
технологій. Учениці/учні не лише познайомляться з винаходами й виробами, 
які підказала природа, але отримають можливість використати  знання й досвід, 
набуті в курсі, творчо використати для створення різних конструкцій за 
природними зразками.  

Особливу увагу приділено екологічним проблемам, ролі природничих наук 
і сучасних технологій в їхньому розв’язанні, формуванню екозвичок.  З метою 
усвідомленого опануванню матеріалу теми і виробленню стратегій поведінки 
учнівства в довкіллі необхідно організувати різноманітну діяльність учнів, як 
от дослідження власних звичок щодо вживаних речей, сортування сміття, 
користування водою, електроенергією, поводження з рослинами і тваринами у 
найближчому оточенні, поведінки у природі; визначення  і виконання 
учнями/ученицями прийнятних для себе дій щодо ощадливого споживання 
води, електроенергії, тепла. Щоб виробити  ціннісне ставлення 
п’ятикласників/п’ятикласниць до природи, варто спонукати їх оцінювати 
власний внесок у збереження природи, наслідки відповідального і 
безвідповідального  ставлення до природи; значення природничих наук для 
добробуту людини, створення техніки і технологій; висловлювати власну 
позицію щодо заощадження ресурсів планети, забруднення довкілля і своєї 
участі у справі збереження навколишнього середовища; виявляти турботу про 
інших (доглядає за рослинами і тваринами, покращує умови їхнього існування). 

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи 
(інтегрований курс)»  для закладів загальної середньої освіти  (авт. Шаламов 
Р.В., Каліберда М.С., Григорович О.В., Фіцайло С.С.).

Інтегрований курс “Пізнаємо природу” розрахований на навчальне 
навантаження 2 год на тиждень і реалізує вимоги до обов’язкових результатів 
навчання в адаптаційному циклі базової середньої освіти у природничій 
освітній галузі протягом 5 та 6 класів. Основою змістової частини програми є 
методи пізнання природи й розв’язування навчальних / життєвих проблем 
природничої тематики. Це означає, що інтегрований курс “Пізнаємо природу” є 
пропедевтичним і формує дослідницькі компетенції, що є важливими з огляду 
на наступне вивчення окремих природознавчих предметів у другому циклі 
базової середньої освіти, та закладає підвалини розуміння цілісної природничо-
наукової картини світу.

bomba
Підсвічування



Основна змістова складова інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» 
полягає у формуванні дослідницької компетенції, її закцентовано на активному 
діяльнісному здобутті природничих навичок та одночасно знань про природу 
завдяки її дослідженню. Оскільки окремі дослідження є тривалими та під час 
проведення не потребують активної фіксації результатів, то варто накладати 
одне дослідження на інше в часі. Тоді частину уроку потрібно приділяти роботі 
з матеріалами дослідження що триває, а решту часу — працювати над 
наступним дослідженням. Так, наприклад, роботу з дослідження умов 
проростання насіння неможливо провести за один урок, тому на одному уроці 
дослід закладається, протягом кількох наступних фіксуються його результати. 
Це не вимагатиме цілих уроків, тому решта часу має бути відведена на роботу з 
інших тем.

Під час календарного планування необхідно зважати на доступність 
дослідних об’єктів у різні пори року. У частині досліджень передбачена робота 
з природними об’єктами, що доступні в ту чи ту пору року, наприклад 
викопувати ґрунт узимку буде складно, а знайти мікроорганізми у водоймах — 
проблематично.

Важливо визначитися, які дослідження виконуватимуться індивідуально, а 
які — у групах, і якої чисельності будуть ці групи. Вибір залежить від наявності 
необхідного обладнання та матеріалів для проведення досліджень у закладі 
освіти, кількості здобувачів освіти в класі, рівня їх підготовки, складності 
дослідження, досвіду учительки / учителя в організації індивідуальної та 
групової роботи тощо.

Невід’ємним елементом дослідження є засвоєння певних систематичних 
знань про об’єкти/явища/закономірності, що досліджуються. Це - однин з видів 
навчальної діяльності, що його результати прописані в стовпчику «Очікувані 
результати навчання — Конкретні для окремого дослідження». Засвоєння знань 
відбувається постійно — під час пошуку й аналізу інформації, планування 
діяльності, аналізу результатів, формулювання висновків та окремих знаннєвих 
діяльностей: мінілекцій, обговорень, роботи з текстовою, візуальною, 
аудіальною та відеоінформацією, взаємоосвіти тощо.

Оскільки інтегрований курс «Пізнаємо природу» є передусім практико 
орієнтованим, потрібно звернути увагу на необхідне обладнання для його 
реалізації. Дослідження підібрані так, що не вимагають дорогого чи рідкісного 
обладнання. Усі вони базуються на доступному обладнанні й матеріалах, які 
наявні в закладах освіти, чи використовуються в побуті.

Форми проведення оцінювання результатів навчання першочергово мають 
перевіряти рівень сформованості дослідницьких компетенцій. Тому оцінювання 
має переважно проводитися у вигляді завдань, що можуть бути розв’язані 
практичним способом, завдяки розв’язуванню навчальних проблем тощо. 
Поширеною практикою має бути використання формувального оцінювання й 
самооцінювання, адже саме вони якнайліпше підходять для оцінювання 
практичної діяльності учнівства, групової роботи, критичного аналізу 
інформації тощо.

Модельна навчальна програма  «Довкілля. 5-6 класи (інтегрований курс)»  
для закладів загальної середньої освіти  (авт. Григорович О.В.) (наказ 



Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1358). 

Інтегрований курс «Довкілля» розрахований на рекомендоване навчальне 
навантаження 2 години на тиждень. Головною ідеєю інтегрованого курсу 
«Довкілля» є формування комплексного сприйняття природи та різних аспектів 
існування й діяльності людини. Програма інтегрованого курсу є модельною, 
вчитель / вчителька може використовувати її без змін або адаптувати під власні 
потреби залежно від можливостей школи та рівня підготовки учнівства.

Для наповнення курсу «Довкілля» обрано певні оточення (середовища), 
з якими взаємодіють учні / учениці цієї вікової категорії, у яких вони можуть 
існувати та діяти, а також об’єкти та явища, які трапляються або відбуваються 
в цьому середовищі. На першому році навчання (5 клас) пропонується вивчення 
тих частин довкілля, що є природним середовищем існування людини: 
«Я в природі», «Я у Всесвіті», «Я на планеті Земля», «Я під небосхилом», 
«Я в лісі», «Я в полі», «Я в горах», «Я в пустелі». На другому: «Я на морі», 
«Я на дні повітряного океану», «Я вдома», «Я маю бути здоровим/здоровою», 
«Я в школі», «Я на спортмайданчику», «Я на пікніку», «Я у супермаркеті».

Досягнення очікуваних результатів навчання реалізується на поєднанні 
дослідницької діяльності учнів із пошуком інформації та колективному 
обговоренні результатів експерименту й пошуку.

Опановувати фундаментальні поняття, на кшталт «сила тяжіння», 
«магнетизм» тощо, пропонується у «зворотному напрямку». Сьогодні, зазвичай, 
спочатку вивчають певне явище, наприклад силу тяжіння, а потім — як вона 
проявляється в природі. Проте людство опановує знання у зворотному 
напрямку: спочатку спостерігали, що яблука падають з дерева на землю, а потім 
пояснили це наявністю сили тяжіння.

Під час вивчення курсу «Довкілля» варто надавати перевагу діяльнісним 
формам і методам навчання (дослідження, проєктування, експеримент, 
командна робота тощо), розвивати вміння працювати з інформацією (пошук, 
аналіз, інтерпретація, оцінювання), спонукати учнів / учениць до генерування 
ідей та висловлення гіпотез.

Доцільно поступово збільшувати частоту групового виконання досліджень 
та групового обговорення для розвивання навичок встановлення правил, 
важливості чути одногрупника/одногрупницю, уміння шукати компроміси, 
планувати й розподіляти обов’язки, рефлексувати щодо ефективності роботи 
в групі тощо.

Дослідницька діяльність має на меті сформувати навички розв’язування як 
навчальних, так і життєвих проблем. Вона передбачає як планування 
та виконання експериментів, так і пошук та узагальнення інформації, 
перетворення інформації з однієї форми на іншу, математичну обробку 
інформації.

Дослідницькі проєкти можуть бути виконані впродовж однієї-двох 
навчальних годин, або можуть тривати кілька тижнів (довгострокові проєкти). 
Виконання останніх учні / учениці можуть здійснювати самостійно або в межах 
невеликих груп; у шкільному кабінеті або вдома під керівництвом дорослих. 
Презентацію остаточних результатів довгострокових проєктів можна 
організувати на спеціально виділеному уроці або навіть у вигляді шкільного 



заходу (наприклад конференцій, стендових презентацій тощо) із залученням 
учительства, батьків тощо. Бажано, щоб кожен учень / учениця протягом року 
взяв участь у виконанні хоча б одного довгострокового проєкту у складі 
учнівської групи.

За можливості частину уроків варто проводити позааудиторно: у лісі, у 
полі, на пришкільному майданчику тощо. Під час таких занять можливо 
досліджувати необхідні явища або об’єкти безпосередньо в довкіллі.

 Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5-6 класи 
(інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти  (авт. Білик Ж.І., 
Засєкіна Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.)

У модельній навчальній програмі «Природничі науки» в 5–6 класах 
зреалізовано наступність між початковою і базовою освітою у формі одного 
навчального предмета – інтегрованого курсу – і закладено основу для 
подальшого розподіленого вивчення природничих предметів «Фізика», «Хімія», 
«Біологія», «Географія» в 7–9 класах, об’єднаних однією програмою.

На вивчення курсу «Природничі науки» заклад освіти може виділити від 
1,5 до 3 год на тиждень у 5-му класі та від 2 до 5 год на тиждень – у 6-му. 

У 5-х класах курсу «Природничі науки» переважає ознайомлення і 
початкове формування понять, які є наскрізними для природничих наук. З 
огляду на вікові особливості п’ятикласників таке ознайомлення передбачено 
здійснити через практичну діяльність. Вони мають навчитися виявляти 
кількісні та якісні ознаки явищ й об’єктів у результаті спостережень, під час 
дослідів. Від учнів/учениць не вимагають чітких формулювань наукових 
термінів, головне – розуміння того, як і коли потрібно їх використовувати для 
пояснення явищ та описування характеристик об’єктів у природному й 
рукотворному світі. 

У пояснювальній записці до модельної навчальної програми чітко описано 
мету і завдання курсу, принципи добору змісту, дидактичні підходи та загальні 
питання організації освітнього процесу. Водночас пропонований зміст і 
послідовність його викладення в модельній навчальній програмі є 
орієнтовними й можуть бути змінені вчителем/вчителькою під час розроблення 
навчальної програми або календарно-тематичного планування.

Оцінювання має бути зорієнтовано на очікувані групи результатів 
навчання, якими є: дослідження учнями/ученицями природи, опрацьовування і 
використання інформації, усвідомлення закономірностей природи. З огляду на 
це вчителі/вчительки можуть змінювати кількість і тематику досліджень 
(практичних робіт, навчальних дослідів і проєктів), за якими оцінюють уміння 
учнів/учениць досліджувати, опрацьовувати та використовувати (частково) 
інформацію, виявляти усвідомлення закономірностей природи. Також можна 
змінювати послідовність вивчення змістових питань, об’єднувати їх у блоки 
для тематичного оцінювання. Тематичне оцінювання може бути як окремим 
видом роботи, так і підсумком поточного оцінювання. Предметом такого 
оцінювання також може бути виявлення вміння учнів/учениць опрацьовувати й 
використовувати інформацію, демонструвати усвідомлення закономірностей 
природи. 

Зважаючи на те, що в Україні підготовка учителів здійснюється за 
окремими спеціальностями, автори програми врахували це при розподілі 



змістових питань: у 5-му класі розглядається більше фізико-хімічних питань, а 
у 6-му класі закладаються біологічні й географічні знання. 

Підготовка вчителя до впровадження Державного стандарту базової 
середньої освіти передбачає не тільки ознайомлення зі змістом відповідної 
освітньої галузі, а й опрацювання принципових загальних засад цього 
важливого документа, усвідомлення його методологічного базису.

В основі опанування будь якого з інтегрованих курсів лежить активна 
пізнавальна діяльність учнів індивідуально та в групі, співпраця з учителем та 
іншими особами, у процесі чого учні набувають досвіду (пізнавати, 
співпрацювати з іншими, здійснювати само- та взаємооцінювання). За таких 
умов природничо-наукові знання формуються як результат власного пошуку. 

Дослідницька діяльність є провідною в інтегрованих курсах природничої 
освітньої галузі: учнівство конструює знання у процесі дослідження природи 
індивідуально або в групі. 

До дослідницьких умінь належать уміння: бачити проблему, висувати 
гіпотези, визначати способи розв’язання проблеми й обирати оптимальний, 
визначати послідовність дій при проведенні дослідження, систематизувати 
інформацію, фіксувати дані/результати дослідження, інтерпретувати 
результати, робити висновки. У 5 класі учні з допомогою вчителя визначають 
етапи дослідження і виконують його (спостереження, експеримент, 
моделювання, вимірювання).  

У ході дослідницької роботи вчителю необхідно подбати про те, щоб учні 
зрозуміли мету дослідження, його виконання було пізнавальним і посильним, а 
результатом дослідження виступали нові знання про природу (об’єкти/явища) 
та/або збагачення досвіду її пізнання. Наприклад, у другій темі «Досліджуємо 
тіла, речовини, явища» дослідницьким шляхом учні дізнаються про властивості 
тіл і речовин, світла і звуку, про способи зменшення і збільшення тертя, методи 
розділення сумішей (просіювання, відстоювання, фільтрування, випарювання), 
способи збільшення швидкості дифузії і механічного руху та ін.  У ході 
виконання практичних завдань учні розвивають дослідницькі вміння, як от: 
проводити спостереження, експеримент, вимірювання, фіксувати дані й 
презентувати результати дослідження у запропонований спосіб, моделювання, 
класифікування, збагачуючи свій пізнавальний і практичний досвід. 

Необхідно пам’ятати, що навчально-дослідницька діяльність сприяє 
формуванню у п’ятикласників якості, необхідні для подальшого навчання, 
соціальної адаптації, самопізнання і самореалізації. Відтак, специфічною є роль 
вчителя. Це - організатор діяльності, консультант і колега, який допомагає 
розв’язувати різні проблеми

  У модельних навчальних програмах приділено увагу розвитку умінь  
працювати з інформацією природничого змісту. Досягненню зазначених 
результатів сприятиме використання таких прийомів: постановка запитань до 
текстів природничого змісту, пошук у них відповідей на запитання, 
передавання учнем власного розуміння інформації в певній формі, створення 
тексту (усно, письмово) на основі певної графічної інформації (діаграми, 
графіка тощо), графічна систематизація матеріалу та інші.



Для досягнення очікуваних результатів навчання необхідно перейти від 
технологій, що забезпечують отримання готових знань, до розвиваючих 
методів, орієнтованих на дослідництво, творчість, навчальну співпрацю. 

Досягнення учнем/ученицею результатів навчання можливе, якщо 
учень/учениця усвідомлює необхідність навчання, розуміє його мету і способи 
її досягнення. 

Постановка мети уроку – це спільна діяльність вчителя й учнів. 
Один із способів постановки мети уроку – тема-запитання: вчитель 

формулює тему уроку у вигляді запитання. Учням необхідно придумати план 
дій, щоб відповісти на сформульоване запитання. Діти висловлюють свої 
припущення й думки, обговорюють їх, розвивають уміння слухати точку зору 
інших, підтримувати або критикувати їх.  На цьому етапі вчитель скеровує 
обговорення, долучається до нього, спонукає учнівство виявляти активність. 
Приклади тем-запитань уроків у темі 1 «Вчимося досліджувати природу»:  
Звідки людина дізнає́ться про природу? Якими методами й інструментами 
досліджують природу? Що таке наука та хто її творці? Як виконати 
дослідження?

Ще один спосіб формулювання мети уроку – використання слів-
помічників: вчитель знайомить учнів з темою уроку (записує на дошці, подає на 
слайді презентації тощо) і звертається до учнів з проханням продовжити фрази 
«Я дізнаюся …», «Я навчуся…», «Я зможу …». Формулювання мети уроку 
відбувається у процесі обговорення, подібного до першого способу. 

За будь-якого способу постановки мети уроку, важливо, щоб учні 
зрозуміли, що робитимуть для її досягнення. Це допоможе  спланувати 
діяльність на уроці та провести наприкінці уроку рефлексивний аналіз за 
запитаннями: чи вдалося досягти мети? Що сприяло, а що завадило досягненню 
мети? Як уникнути зроблених помилок у подальшому?

Постановка мети уроку спільно з учнями є важливим етапом, оскільки на 
ньому розвиваються складники ключових компетентностей, а саме вміння 
будувати усну комунікацію, виражати ідеї, обґрунтовувати погляди і 
переконання в усній формі, спроможність визначати і ставити перед собою цілі, 
організовувати своє навчання. Цілепокладання сприяє розвитку якостей 
сучасної особистості – комунікабельності, ініціативності, самостійності.

Наступний етап – учні і вчитель спільно визначають дії, необхідні для 
досягнення мети уроку. Утворений у такий спосіб план роботи на уроці 
доцільно подати на дошці чи в інший спосіб, щоб учні тримали його в полі 
зору. Це допоможе учням послідовно просуватися від одного пункту плану до 
наступного, а вчителю – організовувати й коригувати діяльність учнів. 

Завершує урок рефлексивний етап. Він  передбачає спільне обговорення 
вчителем й у учнями, чи досягнуто мету уроку, здійснення учнями самоаналізу 
діяльності та її результатів. Цей момент значущий для проведення 
формувального оцінювання, особливості якого розкрито вище. Також рефлексія 
виступає не лише підсумком уроку, але допомагає у постановці мети 
наступного. 

Наведений приклад структури уроку може стати орієнтиром для 
конструювання вчителем навчальних занять під час вивчення інтегрованих 
курсів природничої освітньої галузі.



Новий Державний стандарт базової середньої освіти, регламентуючи 
свободу педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку 
школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального 
забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його якості доповнюються 
показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і 
передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування 
умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку 
інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, творчості тощо.

Систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення 5 класу 
розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» - «Навчально-
методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська 
школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK
8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, що 
доповнюють зміст підручників,  і утворюють разом з ними навчальні 
комплекти, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за 
умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових 
підходів у роботі з учнями/ученицями, дотримання вимог щодо уникнення 
перевантаження учнів/учениць та добровільної згоди усіх батьків учнівства 
класу на фінансове забезпечення.

Методичні рекомендації щодо викладання природничих дисциплін у 6-11 
класах  містяться в інструктивно-методичних листах Міністерства освіти і 
науки України про вивчення навчальних предметів за 2015-2021 роки.

______________________________________________________

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777
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                                  Додаток 8  

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас
Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Державний стандарт базової середньої освіти визначає для соціальної і 
здоров’язбережувальної освітньої галузі (далі – СЗО) компетентнісний 
потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі 
ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень, базові знання (додаток 
15) і обов’язкові результати навчання учнів, об’єднані у чотири групи, що 
охоплюють споріднені загальні результати (додаток 16):

турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, 
реагує на фактори і діяльність, що становить загрозу для власного і суспільного 
життя, здоров’я, добробуту;

визначає альтернативи, прогнозує наслідки, приймає рішення для власної 
безпеки та безпеки інших осіб, здоров’я і добробуту;

усвідомлює цінність та дотримується здорового способу життя, аналізує та 
оцінює наслідки і ризики для здоров’я і суспільства;

виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, 
безпеки і добробуту власного та інших осіб.

Типовим навчальним планом Типової освітньої програми для 5 – 9 класів 
закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 
р. № 235, (далі – Типова освітня програма) для реалізації освітньої галузі СЗО   
рекомендовано 1,5 або 1 година на тиждень:

1,5 год на тиждень – для класів закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою (додаток 3 до Типової освітньої програми);

1 год на тиждень – для класів з навчанням мовою корінного народу або 
національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням 
українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної 
меншини (додаток 4 до Типової освітньої програми).

Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти 
передбачає, що галузь СЗО у 5 – 6 класах реалізується через обов’язковий 
інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут», оскільки модельні 
навчальні програми цього курсу орієнтовані на досягнення учнями  
обов’язкових результатів навчання освітньої галузі СЗО на адаптаційному 
циклі, визначених Державним стандартом, у повному обсязі.  Разом з тим, 
заклад освіти також може включити у навчальній план освітньої програми один 
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із запропонованих Типовою освітньою програмою курсів морального 
спрямування: «Етика», «Вчимося жити разом», «Культура добросусідства», 
«Духовність і мораль в житті людини і суспільства».

Відтак можливі два варіанти реалізації соціальної і 
здоров’язбережувальної освітньої галузі в освітній програмі закладу освіти:

перший варіант – у навчальний план включається інтегрований курс 
«Здоров’я, безпека та добробут» (1,5 год на тиждень);

другий варіант - у навчальний план включається інтегрований курс 
«Здоров’я, безпека та добробут» (1 год на тиждень) у поєднанні з одним із 
навчальних курсів: «Етика», «Вчимося жити разом», «Культура добросу-
сідства», «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» (0,5 год на 
тиждень).

Обираючи другий варіант реалізації освітньої галузі СЗО слід пам’ятати, 
що освітня галузь СЗО є цілісною як за базовими знаннями, так і за 
обов’язковими результатами навчання. Тому під час розроблення відповідних 
навчальних програм педагогам закладу освіти необхідно внести корективи в 
обрані модельні навчальні програми, так щоб зазначені курси були 
взаємоузгодженими, не дублювали один одного і забезпечували досягнення 
учнями визначених Державним стандартом обов’язкових результатів навчання.

 Заклад освіти може зменшити кількість навчальних годин на вивчення  
соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі включно до мінімального 
показника (1 год на тиждень). У такому разі задля забезпечення виконання 
вимог Державного стандарту рекомендуємо у навчальний план включати тільки 
інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів у 5 класах за інтегрованим 
курсом «Здоров’я, безпека та добробут»здійснюється відповідно до 
рекомендацій МОН України, зокрема до Наказу МОН №289 від 01.04.2022 
«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 
досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 
Державного стандарту базової середньої освіти». Формувальне оцінювання 
здійснюється шляхом педагогічного спостереження учителя за різними 
навчальними видами діяльності учнів, самооцінювання, аналізу учнівських 
робіт тощо. Поточне та підсумкове оцінювання може здійснюватись шляхом 
індивідуального, групового та фронтального опитування, планування та 
виконання експериментальних досліджень, реалізації дослідницьких проєктів, 
організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, схемами, тестування в 
електронному форматі тощо.  

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитись від 
оцінювання результатів навчання учнів/учениць або визначити власну шкалу 
оцінювання з інтегрованих курсів/предметів  соціальної і 
здоров’язбережувальної освітньої галузі.
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Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 
Метою навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» є 

формування в учня/учениці відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку та 
навколишнє середовище, його / її соціальної залученості та активності через 
формування здорового способу життя, життєвих навичок, впевненості в собі, 
розвиток підприємливості, фінансової грамотності, активного громадянства, 
доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку. Інтегрований курс 
«Здоров’я, безпека та добробут» спрямований на розвиток у учнівства 
ключових, предметних і наскрізних компетентностей, сприятливих для 
здоров’я, безпеки, добробуту, успішної соціалізації та самореалізації 
особистості.

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» має практико-
орієнтований характер, враховує нові умови освітньої діяльності: варіативність 
соціально-територіальних і родинних умов життя, що впливає на пізнавальні 
потреби і життєві цінності дітей; оновлення освітнього середовища; інклюзивне 
навчання; подолання різних проявів дискримінації; розвиток критичного 
мислення; партнерство з батьками, громадою.

Навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»  у 5 – 6 
класах має базуватись на результатах, отриманих учнями початкових класів під 
час вивчення відповідної складової інтегрованого курсу «Я досліджую світ».     

Адаптаційний цикл висуває певні вимоги до організації освітнього 
процесу. Віковому періоду 10 – 11 років властивий перехід від молодшого 
шкільного віку до підліткового. У цей період розширюється саме поняття 
«навчання» – діти свідомо вчаться вчитися. Саме тому один із видів діяльності 
вчителя/вчительки – спрямування учнів/учениць на оволодіння способами 
здобування знань, усвідомлення сенсу навчання як процесу саморозвитку. 
Адаптаційний цикл 5–6 класів є вирішальним у тому, навчатиметься дитина чи 
відмовиться від зусиль у цьому напрямі й самореалізовуватиметься в інший 
спосіб.

Методика проведення уроків інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та 
добробут» у 5 – 6 класах має базуватися на засадах сучасної педагогіки 
партнерства, співпраці, співтворчості всіх учасників освітнього процесу (учнів, 
педагогів, сім’ї та громади), що передбачає використання особистісного діалогу 
як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну думок, 
вражень, моделювання життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані 
ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки та самопізнання.

Зміст  інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5 класі має 
відображати ціннісні орієнтири Нової української школи: унікальність й 
талановитість кожної дитини, відсутність дискримінації, формування цілісного 
світогляду, становлення вільної особистості, гармонійний фізичний та 
психоемоційний розвиток, добробут та безпека, утвердження людської гідності 
та доброчесності, визнання своєї ідентичності й активне громадянство.

У видах навчальної діяльності має бути закладено алгоритм навчання, що 
інтегрує дослідницький, особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи. 
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Для здобувачів освіти це процес цілеспрямованого закономірного розвитку 
умінь цілепокладання, цілевиконання, в межах якого забезпечується свобода 
вибору мети, способів і засобів її реалізації, рефлексія.

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання у 5 
класі надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих 
уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Увага вчителя має 
бути зосереджена на проведення занять з використанням активних фopм i 
мeтoдів навчання: роботи в парі та групах, евристичних бeciд, ділових та 
рольових ігор, пpeзeнтaцiй, навчальних диcкуciй, мозкових штурмів, кpуглих 
cтолів, кoнкуpcів пpоєктів та дослідницьких робіт, навчальних тренінгів, кeйc-
мeтoдів, практичних гpупoвих й індивідуальних впpaв, створення скрайбів та 
інфографіків, мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, STEM-
проєктів, написання бiзнec-плaнiв або пpoгpaм, екскурсій, інтерв’ю, розробці 
концептуальних карт, аналізу життєвих ситуацій.

Навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» спрямоване 
на формування в здобувачів освіти критичного мислення — умінь працювати з 
різними джерелами інформації та формулювати обґрунтовані запитання до них, 
що визначено Державним стандартом базової середньої освіти. До стратегій 
розвитку критичного мислення дітей підліткового віку належить: встановлення 
зв’язку із життєвим або особистим досвідом учнів; розуміння, що інформація 
може бути корисною і шкідливою; висловлювання оцінювальних суджень з 
опорою на текст і власний досвід; продукування своїх рішень щодо розв’язання 
проблемної ситуації. 

Для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 
рекомендується проведення на уроках психологічних хвилинок, які можна 
здійснювати відповідно до рекомендацій, розміщених на сайті Інституту 
модернізації змісту освіти (https://is.gd/ocxHD8), використання просвітницьких 
матеріалів з офіційних сайтів, зокрема,  UNICEF Ukraine, МВС України 
(наприклад, «Як поводитися в разі виявлення підозрілих предметів?» 
(https://cutt.ly/NEVRVAp), The Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) «З чого починається безпека» (https://cutt.ly/BT7AK2e). В 
умовах епідеміологічної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
необхідно надавати учням достовірну інформацію та науково обґрунтовані 
факти про коронавірус для того, щоб зменшити страхи через хворобу, а також 
підтримувати здатність учнів долати вторинні ефекти впливу вірусу на їхні 
життя. Практичні поради щодо збереження та зміцнення здоров’я 
пропонуються на офіційних сайтах МОЗ України та Центру Громадського 
здоров’я. Всеукраїнські уроки з безпеки дорожнього руху для дітей розміщені 
на офіційному сайті «Безпечна країна» (mvs.gov.ua). 

Кількість годин на вивчення кожного тематичного розділу інтегрованого 
курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5 класі, зміст, обсяг і послідовність 
пропонованої учням інформації, організація її засвоєння можуть змінюватися 
відповідно до підготовленості класу, регіональних особливостей, робочого 
навчального плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні 

https://is.gd/ocxHD8
https://cutt.ly/NEVRVAp
https://cutt.ly/BT7AK2e
bomba
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умови, в яких відбувається освітній процес (в умовах воєнного часу, 
наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

Вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5 класі 
здійснюватиметься за обраною з-поміж рекомендованих закладом освіти 
модельною навчальною програмою (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795)   
Модельні навчальні програми  розміщено на офіційному вебсайті  Міністерства 
освіти і науки України.

Важливі спільні для всіх модельних навчальних програм характеристики і 
особливості їх реалізації полягають у тому, щовони у цілому:

– забезпечують  у повному обсязі досягнення обов’язкових  результатів 
Державного стандарту базової середньої освіти в галузі «соціальна та 
здоров'язбережувальна» на адаптаційному циклі;

– базуються на інноваційних методиках відповідно до концепції Нової 
української школи;

– логічно поєднують міжпредметні складники змісту; 
– враховують знання, уявлення і уміння учнів, здобуті у початковій школі;
– доступні молодшим підліткам за змістом і повністю відповідають 

особливостям адаптаційного циклу базової освіти;
– передбачають активну навчально-пізнавальну діяльність дітей із пріо-

ритетністю дослідницьких, творчих, проблемно-пошукових методів навчання.  
Враховуючи триваючу широкомасштабну війну російських окупаційних 

військ фактично на всій території України вбачаємо за необхідність 
доповнити у 2022/2023 навчальному році зміст модельних навчальних 
програм  інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»  питаннями 
особистої безпеки пов’язаними з ризиками воєнного часу.  Педагогам 
необхідно включити відповідні питання у зміст навчальної програми закладу, 
передбачивши їх вивчення на початку навчального року. Для цього 
рекомендуємо скористатися оновленою у цьому році навчальною програмою 
предмета «Основи здоров’я» для 6 – 9 класів. 

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи 
(інтегрований курс)» (авт. Василенко С., Коваль Я., Колотій Л.) 
(https://drive.google.com/file/d/1MZUNFq2p2SXB5TP_nLE8HeB86bj1n5s8/view ).

Модельна навчальна програма (далі – МНП) містить інваріантну частину 
пропонованого змісту, яка слугує досягненню обов’язкових результатів 
навчання, і варіативну – творчу компоненту. Пропонуються різноманітні види 
діяльності з використанням різноманітних онлайнових інструментів, цифрових 
технологій та педагогічних  інновацій. 

Викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» за 
зазначеною МНП передбачає опанування всіма учасниками освітнього процесу 
необхідними технологіями, що забезпечують психологічно комфортне та 
продуктивне спілкування у різних форматах, особливо дистанційно; розвиток 
особистості учня та учениці, здатності до усвідомлення власної національної 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://drive.google.com/file/d/1MZUNFq2p2SXB5TP_nLE8HeB86bj1n5s8/view
bomba
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ідентичності; збереження свого здоров’я та здоров’я інших осіб, можливості 
дбати про безпеку, особистий і суспільний добробут.

Пропоновані види навчальної діяльності враховують необхідність 
адаптації учнів та учениць при переході з початкової до базової школи, 
спрямовані на розв'язання низки специфічних завдань: формування незалежної, 
більш самостійної і відповідальної поведінки, розуміння та прийняття високих 
вимог до інтелектуального розвитку та темпу навчальної діяльності, вільне 
орієнтування у більшій кількості навчальних предметів, подолання труднощів у 
спілкуванні з новими вчителями, можливо й з новими однокласниками й 
однокласницями.

Реалізація завдань інтегрованого курсу особливо актуальна в умовах 
воєнного стану, адже вони спрямовані на збереження життя майбутніх поколінь 
українців.  Розділ «Виховуємо самостійність та відповідальність», націлений на 
виховання в учнів та учениць відповідальності за своє здоров’я, особисту 
безпеку, формування навичок уникнення чинників ризику.  Розділ «Навчаємося 
приймати рішення» формує уміння прогнозувати наслідки будь-яких дій, 
обирати моделі безпечної поведінки, приймати зважені рішення у 
різноманітних життєвих ситуаціях, зокрема непередбачених і надзвичайних, 
задля збереження здоров’я та життя власного та інших людей. Розділ «Емоції та 
етична поведінка», стосується етичної поведінки та ціннісного ставлення до 
особистості, поваги до інтересів інших людей, родини, громади, держави; 
важливості прийняття соціальних та емоційних змін, які відбуваються, зокрема  
в умовах воєнного стану; усвідомлення необхідності чуйного ставлення до осіб, 
які потребують допомоги. Розділ «Дбаємо про власний організм», містить 
інформацію щодо практичних навичок самообслуговування, уміння дбати про 
власний організм; описує способи надання самодопомоги та домедичної 
допомоги іншим особам, сприяє формуванню адекватної поведінки в 
небезпечних і надзвичайних ситуаціях.

Авторським колективом у відповідності до даної МНП створено підручник 
«Здоров’я, безпека і добробут» (https://cutt.ly/pGV9ano ), видавництво «Літера 
ЛТД», що дозволяє повністю реалізувати всі завдання соціальної та 
здоров’язбережувальної освітньої галузі.

Модельна навчальна програма  «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи 
(інтегрований курс)» (автори Т. Воронцова та інші) 
(https://drive.google.com/file/d/1mqsfWrSW1WW1qFNQqeq3xAXkearNQBHF/vie
w )

Для організації ефективного навчання в умовах НУШ, вчителям бажано 
мати комплектні рішення, які забезпечують необхідні ресурси для: навчання 
учнів; самонавчання і підвищення кваліфікації вчителів; онлайн-супроводу 
процесу навчання. 

Цим критеріям відповідає авторський навчально-методичний комплект 
інтегрованого курсу ЗБД (http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD). 
Комплект ЗБД реалізує всі галузеві, ключові і наскрізні компетентності, 

https://cutt.ly/pGV9ano
https://drive.google.com/file/d/1mqsfWrSW1WW1qFNQqeq3xAXkearNQBHF/view
https://drive.google.com/file/d/1mqsfWrSW1WW1qFNQqeq3xAXkearNQBHF/view
http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/
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визначені державним стандартом для освітньої галузі «Соціальна і 
здоров’язбережувальна» (далі – СЗО). Авторський комплект ЗБД 
рекомендується використовувати разом у комплекті з курсом «Вчимося жити 
разом», який спрямовано на розвиток психосоціальних компетентностей 
(наскрізних умінь).

В основу авторської модельної програми інтегрованого курсу «Здоров’я, 
безпека та добробут» покладено: холістичну модель здоров’я; сучасну 
концепцію проблем безпеки; розуміння добробуту як якості життя.

Навчальні програми і календарні плани розраховані на різну кількість 
годин інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут». Їх наведено за 
посиланням http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/ZBD_5_kl

Авторське навчально методичне забезпечення для навчання учнів, 
підготовки вчителів та онлайн-супроводу процесу навчання учнів містить 
(http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/):
- модельну навчальну програму інтегрованого курсу ЗБД; 
- календарно-тематичне планування для різних варіантів навчального плану 

закладу освіти (1,5 годин, 1 година, 0,5 годин на тиждень);
- підручник «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу 

для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., 
Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.), видавництво «Алатон» з 
електронними додатками;

- розробки уроків до всіх тем підручника;
- зошит-практикум для учнів; 
- діагностичні роботи для тематичного оцінювання навчальних досягнень 

учнів;
- сайт дистанційної освіти для учнів (надає можливість  учням самостійно 

вивчати теми, а вчителю - реалізовувати різні стратегії змішаного навчання);
- посібник для вчителя з концептуальних основ компетентнісного навчання за 

освітньою галуззю СЗО; 
- онлайн-курс для самопідготовки та підвищення кваліфікації вчителів;
- онлайн-супровід вчителів: (ФБ група «Здоров’я, безпека та добробут»).

Навчальний матеріал та послідовність його викладання для 5 класу курсу 
ЗБД враховує особливості адаптаційного періоду п’ятикласників. Головні 
особливості дітей цього віку детально описано в посібнику для вчителя за 
посиланням http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD

Головними принципами навчання за авторським комплектом курсу ЗБД є:
партнерство між учнями і вчителем, який є фасилітатором навчального 

процесу;
інклюзивність - всі учні класу залучені до навчальної діяльності;
врахування індивідуальних стилів сприйняття і стратегій навчання учнів: 

робота в групах, мозковий штурм, проекти, тематичні дослідження, рольові ігри 
тощо;

навчання на ситуаціях, наближених до реального життя (важливих для 
безпеки, здоров'я, соціалізації та самореалізації учнів).

http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/ZBD_5_kl
http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/
http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/
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Пріоритетними методами навчання за курсом ЗБД є дослідницькі, творчі, 
проблемно-пошукові. Формами організації діяльності дітей є колективна, 
групова, індивідуальна. 

Методи навчання для інтегрованого курсу ЗБД детально описано в  
посібнику для вчителя http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD. Наведені у 
посібнику методи забезпечують досягнення основних цілей та очікуваних 
результатів шляхом використання компетентнісного, інтегрованого та 
діяльнісного підходів.

Для організації дистанційного та змішаного навчання в авторському 
навчально методичному комплекті міститься сайт дистанційної освіти для учнів 
(https://is.gd/mkxz7P).

Оцінювання навчальних досягнень учнів включає формувальне поточне, 
підсумкове тематичне і підсумкове завершальне.

Інструменти для оцінювання зазначені у Прикінцевій частині авторської 
модельної програми( https://is.gd/7szpyD) 

Для проведення підсумкового тематичного оцінювання розроблено 
діагностичні роботи, які входять до складу авторського навчально-методичного 
комплекту (http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD).

Завершальне оцінювання здійснюється кожного року по завершенні 
навчання шляхом онлайн-анкетування вчителя і учнів за спеціально 
розробленою анкетою, яка є складовою навчально-методичного забезпечення 
курсу.

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 
класи(інтегрований курс)»для закладів загальної середньої освіти (автори 
Хитра З.М., Романенко О.А.)
(https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/vie
w)

У МНП враховано основні здобутки початкової школи. Її зміст побудовано 
на основі загальнодидактичних принципів послідовності і наступності у 
навчанні, враховано компетентності, які учні мають набути протягом навчання 
в початковій школі. Реалізація наступності в навчанні досягається за рахунок 
узгодження змісту, очікуваних результатів, видів навчальної діяльності та 
організаційно-методичного забезпечення в початковій і основній ланках освіти.

Постійної уваги вчителя заслуговує співпраця з батьками, дорослими 
членами сім’ї або опікунами. МНП передбачена обов’язкова участь дорослих у 
виконанні таких видів робіт: «Відпрацювання навичок вимірювання 
температури тіла», «Складання переліку горючих (легкозаймистих і 
важкозаймистих), негорючих матеріалів, що розміщуються вдома або в закладі 
освіти», «Обстеження безпеки своєї оселі», «Виконання вправ для формування 
правильної постави та гімнастики для очей», «Відпрацювання алгоритму дій 
при потраплянні до екстремальної /надзвичайно ситуації в побуті», 
«Моделювання ситуацій щодо переходу дороги», «Діагностика /визначення за 
допомогою анкет своїх потреб та інтересів», «Аналіз своїх витрат або витрат 

http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/
https://is.gd/mkxz7P
https://is.gd/7szpyD
http://autta.org.ua/ua/resources/Komplekt_ZBD/
https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view
https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view
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сім’ї (обов’язкових, необов’язкових та непередбачуваних)», «Розв’язання задач 
про доходи та витрати сімейного бюджету», «Складання рекомендацій для 
заощадження та економії своїх витрат або витрат сім’ї».

Модельна навчальна програма, орієнтовна навчальна програма до 
модельної навчальної програми, підручник «Здоров’я, безпека та добробут» 
підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти 
(авт. Хитра 3. М., Романенко О. А.), зошит для практичних робіт та інші 
допоміжні матеріали, розміщені на сайті Українського освітянського 
видавничого центру «Оріон» (https://www.orioncentr.com.ua/the-nus-5-9-forms ).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 
класи(інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: 
Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко 
А., Сорока І., Страшко С.)
(https://drive.google.com/file/d/17MwEgus-Ahsa_nbw9OaDIoZrM7wYHGZS/view )

Модельна програма курсу «Здоров’я, безпека та добробут» спрямована на 
реалізацію визначених у Державному стандарті вимог до обов’язкових 
результатів навчання учнів з соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 
галузі. 

Наступність між циклами навчання на рівнях початкової та базової 
середньої освіти у МНП реалізується через відповідність очікуваних 
результатів вимогам Державного стандарту, врахування очікуваних результатів 
навчання, визначених у типових освітніх програмах початкової школи.

Принципи та пріоритети, на яких ґрунтується МНП втілюють нові 
прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини і педагога в 
освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності, зокрема 
дитиноцентризм, комунікативно зорієнтоване навчання, діяльнісний підхід, 
принцип системності та наступності, людинознавче спрямування.

Зміст навчального матеріалу у МНП складається з двох частин: 
понятійного і діяльнісного. Види навчальної діяльності пропонуються для 
відпрацювання ключових життєвих умінь і навичок та мають рекомендаційний 
характер. Зміст програми інтегрованого курсу в 5 класі присвячено питанням 
добробуту, уміння вчитися, безпеки, здоров’я та підприємливості крізь призму 
особистого розвитку і структуровано за п’ятьма модулями: 

Модуль 1. Добробут. 
Модуль 2. Добробут і уміння вчитися. 
Модуль 3. Добробут і особиста безпека. 
Модуль 4. Добробут і особисте здоров’я. 

Розділ 4.1. Фізичне здоров’я і фізичний розвиток. 
Розділ 4.2. Емоційне здоров’я та етична поведінка. 

Модуль 5. Добробут і підприємливість.
Для ефективного втілення програми перевага надається інтерактивним, 

дослідницьким, проєктним видам діяльності.

https://www.orioncentr.com.ua/the-nus-5-9-forms
https://drive.google.com/file/d/17MwEgus-Ahsa_nbw9OaDIoZrM7wYHGZS/view
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Реалізація МНП (авторів Шиян О.І. та ін.) здійснюється за допомогою 
різних навчальних матеріалів, а саме: підручників: «Здоров’я, безпека та 
добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти (авт. Шиян О. І., Волощенко О. В., Дяків В. Г., Козак О. П., 
Седоченко А. Б.), видавництво «Світич»; «Здоров’я, безпека та добробут» 
підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти 
(авт. Тагліна О. В.), видавництво «Ранок», навчальних посібників, а також 
індивідуального методичного забезпечення, в т.ч. й розробленого вчителем 
самостійно.

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та 
добробут» для 5–6 класів (авторів Гущина Н. І., Василашко І. П.)

МНП побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово 
розширюється і доповнюється. Питання, що розглядаються у 5 класі, будуть 
детальніше вивчатися у наступних класах. Концентричність реалізується через 
міжтематичну інтеграцію змісту та концентричне вивчення змістових ліній. 
Такий підхід забезпечуватиме поступове нарощування складності матеріалу, 
його актуалізацію, повторення, закріплення, що сприятиме формуванню 
комплексу ключових компетентностей.

   Виходячи з наявних умов навчально-методичного, матеріально-
технічного забезпечення та потреб здобувачів освіти, учитель самостійно 
визначає обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, у 
тому числі може змінювати порядок вивчення розділів, тем. Учитель може 
пропонувати власну тематику для обговорення, бесід, досліджень, проєктів, 
акцій, практичних і творчих завдань, зокрема й тих, що підлягають 
обов’язковому оцінюванню. Зміст програми бажано розкривати через 
навчальну-пізнавальну діяльність, через роботу з різними джерелами 
інформації, проєктно-дослідну діяльність. 

Для реалізації МНП (авторів Гущина Н. І., Василашко І. П.) розроблені 
підручники: «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу 
для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гущина Н. І., Василашко І. 
П., за редакцією Бойченко Т. Є.), видавництво Видавничий дім «Освіта»; 
«Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти (авт. Здирок О. М., Синюк Л. Й., Фука М. 
М.), видавництво «Астон»; «Здоров’я, безпека та добробут» підручник 
інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 
Поліщук Н. М.), видавництво «Грамота».

З метою реалізації МНП та якісної організації освітнього процесу з 
урахуванням впровадження змішаного/дистанційного навчання та введення 
воєнного стану авторським колективом (Гущина Н.І., Василашко І.П., за 
редакцією Бойченко Т.Є.) створено навчально-методичні ресурси: 

електронна версія підручника : 
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https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-
vidbyr/5kl_%D0%97%D0%91%D0%94_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D
1%82%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

календарне планування на 1 год. та 0,5 год навантаження на тиждень: 
http://yakistosviti.com.ua/uk/Zdorovia-dobrobut-bezpeka

цифровий додаток з медіатекою, корисними посиланнями, інтерактивними 
вправами, робочими аркушами для самостійної роботи учнів та учениць: 
http://inform1.yakistosviti.com.ua/zdorovia-dobrobut-bezpeka/5-klas

Для опанування педагогічними працівниками особливостей організації 
освітнього процесу за  модульною навчальною програмою «Здоров’я, безпека 
та добробут». 5-6 класи (інтегрований курс)» авторів Гущина Н., Василашко І. 
організовано навчальний курс від Інституту педагогіки НАПН України за 
програмою підвищення кваліфікації «Здоров’я, безпека та добробут» в НУШ: 
іноваційні підходи” (https://undip.org.ua/listener/training-courses/metodyka-
navchannia-u-5-6-klasakh-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity/ )

«Етика», «Вчимося жити разом», «Культура добросусідства», «Духовність і 
мораль в житті людини і суспільства»

Предмети «Етика», «Культура добросусідства», «Духовність і мораль в 
житті людини і суспільства», «Вчимося жити разом» у 5 класі спрямовані на 
формування світогляду та розвиток компетентностей, задекларованих у 
Державному стандарті базової середньої освіти у соціальній і здоров’язбе-
режувальній освітній галузі. Під час навчання важливо, щоб ці світоглядні 
предмети було спрямовано не лише на засвоєння інформації, а і на її 
осмислення, занурення у зміст, реалізацію на практиці і адаптацію до життя.

Мета таких курсів полягає у тому, щоб розкрити унікальність людини, 
сприяти самопізнанню і саморозумінню учнів. У 5 класі пропонований матеріал 
передбачає розуміння норм і правил поведінки, спілкування та співжиття в 
родині, школі, суспільстві, відповідальності за свої вчинки, розуміння 
людських чеснот.

Основною ідеєю модельних навчальних програм є поступальний рух 
дитини від особистісного виміру внутрішнього світу до гармонійної взаємодії з 
іншими і взаємин у спільноті та суспільстві в цілому. У п’ятому класі 
передбачено розгляд важливих етичних категорій: особистість, мораль, 
гідність, честь тощо. Основну увагу зосереджено на зовнішніх проявах 
людської культури, як то вихованість, правила спілкування, керування 
емоціями тощо. Зміст також акцентовано на формуванні в учнів національних 
та загальнолюдських цінностей.

Уявлення про цінності, що засвоюють учні, має ґрунтуватися не лише на 
авторитеті вчителя чи авторів підручників. Учителеві не слід вчити учнів брати 
на віру певний погляд на життя. Варто допомогти школярам самостійно знайти 
основи для розбудови гармонійного щасливого і повноцінного життя. Етичні 
категорії і поняття мають обговорюватись на найбільш зрозумілих і близьких 
учням етичних прикладах українських реалій, ситуаціях життя найближчого 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_%D0%97%D0%91%D0%94_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_%D0%97%D0%91%D0%94_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_%D0%97%D0%91%D0%94_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://yakistosviti.com.ua/uk/Zdorovia-dobrobut-bezpeka
http://inform1.yakistosviti.com.ua/zdorovia-dobrobut-bezpeka/5-klas
https://undip.org.ua/listener/training-courses/metodyka-navchannia-u-5-6-klasakh-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity/
https://undip.org.ua/listener/training-courses/metodyka-navchannia-u-5-6-klasakh-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity/
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оточення, зокрема й пропонованих у підручниках.
У навчанні особливого значення потрібно надавати розвитку вмінь 

учня/учениці робити моральний вибір, формулювати, пояснювати й об-
ґрунтовувати власну позицію і поведінку та позицію інших людей. Тому всі 
важливі питання і поняття етики обов’язково мають обговорюватися у процесі 
вільної і відкритої інтерактивної комунікації за участі всіх учнів класу, які 
мають можливість порівнювати свою точку зору як з думкою учителя, так і 
однокласників та однокласниць.

Основна увага спрямована на формування цінностей людини, практичних 
рецептів на щодень, які можна використовувати і закріплювати у своїй 
поведінці. На уроках учитель має виконувати особливу місію – спонукати до 
активної роботи, роздумів, запитань. Для розуміння змісту матеріалу 
рекомендуємо використовувати різноманітні кейси для роботи на уроці: 
приклади про цікавих людей як з минулого так і сучасних; міркувати разом над 
народною мудрістю; аналізувати різні життєві ситуації, робити висновки, 
замислюватися над цікавими фактами, аналізувати думки цікавих людей та 
формулювати свою думку. Також рекомендуємо формулювати і застосовувати 
конкретні практичні поради до дії, щоб учні/учениці розуміли себе та інших.

Під час викладу навчального матеріалу, необхідно враховувати сприйняття 
сучасних дітей з їх кліповим мисленням, адаптували його до рівня їх 
сприйняття. Радимо використовувати для подачі матеріалу таблиці, малюнки, 
слайди, фотоілюстрації, хмари слів, карикатури, схеми, що дозволяє сис-
тематизувати, упорядковувати інформацію, розвивати логічне та аналітичне 
мислення. Також потрібно використовувати різні матеріали для роботи, які 
близькі сучасним дітям: відеоматеріали, мультфільми, притчі, вірші, ігри, 
документи/джерела, ситуації з життя, біографії, фольклор тощо.

Ефективність уроку буде залежати від побудови роботи, яка  включає 
урізноманітнення діяльності. Учні та учениці мають учитися пояснювати, 
коментувати, аргументувати, пропонувати, порівнювати, створювати, наводити 
приклади. Вони мають вчитися висловлювати свої думки, погляди, формувати 
ставлення. З цією метою пропонуємо роботу організувати як самостійно, так і в 
парах, групах, усім разом.

Рекомендовано використовувати мотиваційні завдання на початку кожного 
уроку; здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання, оцінювання 
вчителем з використанням технік формувального оцінювання; надавати й 
отримувати зворотній зв’язок; вимірювати атмосферу класу та формувати 
позитивне середовище. У кінці кожного уроку, для осмислення матеріалу, 
корисно проводити рефлексію.

У кожній програмі визначені очікувані результати навчання учнів, 
зорієнтовані на формування відповідних компетентностей і наскрізних умінь 
учнів і учениць. Зазначені результати обумовлюють особливості методики 
навчання, передбачають системне застосування технологій активного навчання, 
розвитку критичного мислення, дослідницької і проєктної технологій та 
технології дидактичної гри.
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 Пропоновані види навчальної діяльності, не обмежуючи автономію і 
творчість учителя, забезпечують багатоманітность і полілогічність організації 
діяльності учнів. Учитель може диференціювати та/або ускладнювати кожний 
із пропонованих видів діяльності за рахунок зменшення допомоги учням аж до 
їхньої повної самостійності чи ускладнення завдань, пропонувати їм оперувати 
більшим обсягом інформації чи складнішими способами діяльності. 
Учитель/учителька можуть підбирати індивідуальні завдання і корегувати 
очікувані результати для конкретних учнів, ураховуючи їхнє зацікавлення, 
інтелектуальні здатності та емоційний стан.

Важливим є закріплення матеріалу і тут варто звернути увагу на такі три 
складові: розуміння, діяльність та взаємодія. З огляду на це потрібно вико-
ристовувати широкий спектр завдань, який охопить ці складові. Окрему увагу 
варто приділити узагальненню та за можливості проводити його як окремий 
урок після кожного розділу/модуля.

Основою оцінювання учнів на уроках є обов’язкові результати навчання, 
визначені Державним стандартом, передбачені модельними навчальними 
програмами очікувані результати їхньої навчальної діяльності або складники 
ключових компетентностей і наскрізних умінь, що мають формуватися 
(розвиватися) під час навчання, а саме: мінімальний обсяг знань, обов’язковий 
для засвоєння учнем/ученицею відповідно до його/її індивідуального розвитку 
та пізнавальних можливостей; основні уміння та навички, формування/розвиток 
яких передбачено  рекомендованими програми; формування ціннісного 
ставлення учня/учениці до життєвих явищ і подій, що досліджуються.

 Зрозуміло, що безпосередньо на уроці не завжди можна оцінити виховний 
ефект певного навчального предмета, сформованість цінностей та особисте 
ставлення школярів, адже система цінностей, особисте ставлення, поведінкові 
моделі учня/учениці проявляються в реальному житті. Тому завданням учителя 
є створення оптимальних умов для вільного висловлення і захисту учнем/ 
ученицею власної думки з будь-яких морально значимих питань/проблем у 
будь-яких навчальних ситуаціях у навчальній та позаурочній діяльності.

Навчальні заняття з предметів «Етики», «Вчимося жити разом», «Культура 
добросусідства», «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» можуть 
бути схожі на дослідницьку лабораторію, дискусійний клуб, де кожен/кожна 
учень/учениця має змогу індивідуально чи в групі дослідити ті чи інші 
проблеми, висловитися, поміркувати вголос, поділитися враженнями та 
власним досвідом. Варто якнайширше залучати життєвий досвід учнів, 
спонукаючи їх до активного спілкування з родиною, близькими та оточенням. 
Один-два уроки у навчальному році можна проводити як родинні/шкільні свята, 
під час яких діти не просто демонструють власні досягнення в царині 
навчального матеріалу, а спілкуються зі своїми батьками/представниками 
родини/близькими дорослими та представниками сімей однокласників і 
однокласниць, учителями, запрошеними особами. Це відкриває перспективу 
позаурочної діяльності учнів, наприклад у реалізації групових проєктів.

Викладати курси морального спрямування можуть вчителі/педагогічні 



14

працівники за умови проходження ними відповідної методичної підготовки.

Етика 
Предмет спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів 

особистості, моральної культури і культури поведінки учня.  Процес 
становлення громадянського суспільства, прагнення України стати невід’ємною 
складовою європейського співтовариства, пандемія COVID-19 та війна з рф 
спонукають до формування та реалізації в суспільному та індивідуальному 
житті відповідних принципів, цінностей та норм, які базуються на більш 
високому духовно-моральному рівні з пріоритетом загальнолюдських 
цінностей. Обов’язковою умовою соціально-економічного та духовно-
морального прогресу нації, перетворення українського суспільства в розвинену 
цивілізовану націю є створення високодуховного середовища в суспільстві, 
формування у молодих поколінь високої моральної особистісної культури.

З огляду на це є актуальним і своєчасним запровадження «Етики» в 
освітній процес закладів загальної середньої освіти. До цього спонукають не 
тільки зміни в ціннісних орієнтирах українського суспільства, а й загальне 
зростання ролі моралі в житті людства в інформаційному глобалізованому світі. 
Формування світогляду, формування вільної особистості, яка визнає 
загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними 
критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці; виховання поваги 
до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, 
верховенства права, справедливості, неупередженості, рівності є основною 
метою предмета «Етика». Вивчаючи цей предмет, здобувач освіти набуває 
найважливіших навичок для співжиття в родині, школі, суспільстві, 
відповідальності за свої вчинки, розуміння людських чеснот і усвідомлення 
совісті як внутрішнього правила моралі. Він опанує помірну самокритику, і 
навчитися відчувати власну провину за допущені помилки. Також буде праг-
нути підвищити людські якості та покращити комунікації з суспільством. 
Навчиться ставити цілі і досягати їх, дотримуватись усіх етичних норм спілку-
вання. Також цей предмет допомагає вивчити традиції та цінності українського 
народу.

Особливістю курсу є те, що він покликаний не тільки й не стільки сприяти 
засвоєнню певних етичних знань (морально-етичних категорій, норм, правил), а 
й спонукати дітей до морального самовдосконалення, формуючи переконання 
та моделі моральної поведінки.

Навчальний курс розраховано на два роки, кожен з яких має особливості. 
Тому завдання вчителя етики — мотивувати, надихати, заохочувати до 
взаємодії, сприяти розвитку компетентностей та формувати демократичну 
культуру здобувачів освіти. 

«Етика» має на увазі орієнтацію на навчання, виховання та розвиток усіх 
здобувачів освіти з урахуванням їх індивідуальних особливостей:

- вікових, фізіологічних, психологічних, інтелектуальних;
- освітніх потреб, орієнтацію на різний рівень складності програмного 
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матеріалу, доступного здобувачу освіти;
- виділення груп здобувачів освіти за знаннями, здібностями;
- ставлення до кожного та кожної як до унікальних індивідуальностей.
Для цього використовуються різноманітні методи роботи на уроках зі 

здобувачами освіти:
- особистісно спрямовані, коли зміст стає актуальним для кожного та 

кожної;
- стимулюючі, коли через діалог підтримується свобода висловлювань, 

що сприяє розкутості, пробудженню у здобувачів освіти інтересу до моральних 
проблем та створення громадської думки;

- активізуючі, що пробуджують творчі здібності особистості, її емоційну 
сферу. Зміст орієнтований на ігрові, творчі форми, роботу з фольклорною та 
художньою літературою. Це дозволяє в яскравій формі довести до свідомості 
здобувача освіти уявлення про внутрішній світ людини: її переживання, 
мотиви, що супроводжують вибір дії і є двигунами вчинків.

Основну увагу шкільного предмета «Етика» зосереджено на правилах 
ввічливості, освоєнні у мовній та поведінковій практиці «ввічливих» слів, їх 
значення у встановленні добрих відносин із оточуючими, уявленні про 
позитивні та негативні вчинки, шляхах виходу із конфліктної ситуації 
(подолання сварок, бійок, визнання своєї провини), значенні праці в житті 
людини, прав та обов’язків, людських потреб тощо.

Для підвищення якості викладанні «Етики» необхідно застосовувати нові 
методи та технології при проведенні уроків: таблиці, малюнки, хмари слів, 
карикатури, схеми, відеоматеріали, мультфільми, притчі, вірші, ігри, доку-
менти/джерела, ситуації з життя, біографії, фольклор тощо. Ефективність уроку 
буде залежати від побудови роботи, яка  включає урізноманітнення діяльності.

Також важливим є закріплення матеріалу, тут варто звернути увагу на 
3 складові: розуміння, діяльність та взаємодія, тому необхідно використовувати 
широкий спектр завдань, який охопить ці складові. Окрему увагу варто 
приділити узагальненню та проводити його як окремий урок після кожної теми.

Щодо оцінювання, то пропонується використання формувального оціню-
вання. Зокрема, потрібно подавати цілі доступною мовою для здобувачів 
освіти; використовувати такий елемент як мотивація на початку кожного уроку; 
здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання, оцінювання вчителем з 
використанням технік формувального оцінювання; надавати й отримувати 
зворотній зв'язок; вимірювати атмосферу класу та формувати позитивне 
середовище. У кінці кожного уроку, для осмислення матеріалу, корисно 
проводити рефлексію.

Викладання етики буде набагато успішнішим, якщо у закладах загальної 
середньої освіти існують і діють норми поведінки та взаємовідносини, 
побудовані на етичних витоках і відповідній громадянській етиці рівноправних 
партнерських відносин, взаємоповазі здобувачів освіти і вчителів. Створення 
етичної атмосфери у закладах загальної середньої освіти сприятиме тому, що 
теоретичні знання будуть використовуватись здобувачами освіти на практиці.
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Вчимося жити разом
Метою предмета «Вчимося жити разом» (ВЖР) є сприйняття 

учнівством вищих моральних цінностей і набуття ними здатностей, 
сприятливих для етичної поведінки в контексті загальнолюдських цінностей, 
фундаментальних прав людини й ідей сталого розвитку. 

Особливістю предмета є наголос на набуття учнівством соціальних і 
психологічних компетентностей, сприятливих для етичної поведінки, 
соціалізації і самореалізації особистості, зокрема, таких компетентностей:

 когнітивних (критичне та системне мислення, логічне обґрунтовування 
позиції, творчість, оцінювання ризиків, ухвалення рішень, розв’язування 
проблем, вміння вчитись); 

 емоційних (розбудова позитивної самооцінки, керування емоціями, 
співчуття, мотивація успіху і гартування волі, ініціативність);

 соціальних (ефективне спілкування, співпраця з іншими, мирне
розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам 
тощо).

За рішенням закладу освіти   навчальний курс «Вчимося жити разом» можна 
використовувати у рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 
або у вигляді окремого предмета. За потреби заклад освіти може організувати 
здобуття освіти учнями за індивідуальною освітньою траєкторією. 

Зміст предмета для 5 – 6 класів структуровано за змістовними лініями і 
відповідною тематикою:

Змістовна лінія Тематика

Базові поняття Вступний тренінг
Цінності Роль цінностей у житті людей 

Унікальність людини 
Повага до різноманіття 
Що сприяє порозумінню між людьми
Коло стосунків 
Ефективне спілкування 
Конструктивне розв’язання конфліктів
Командна робота 
Протидія тиску, насильству і цькуванню

Соціальні 
компетентності

Безпека в інтернеті
Емоційна грамотність 
Планування часу
Критичне мислення
Ухвалення рішень

Психологічні 
компетентності

Розвиток творчості
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Постановка і досягнення мети
Екологічна 

компетентність Екологічна відповідальність

Оцінювання 
 за курсом Підсумкове завершальне оцінювання 

 
Головною ознакою навчання за предметом ВЖР є зосередження на розвитку 

особистого потенціалу учнів та покращення стосунків у їхньому соціальному 
середовищі. Це забезпечується дотриманням таких принципів: партнерство між 
учнями і вчителем, який є фасилітатором навчального процесу; інклюзивність - 
всі учні класу залучені до навчальної діяльності; активне навчання, що враховує 
індивідуальні стилі сприйняття і стратегії навчання учнів: робота в групах, 
мозковий штурм, проекти, тематичні дослідження, рольові ігри тощо; навчання 
на ситуаціях, наближених до реального життя (важливих для безпеки, здоров’я, 
соціалізації та самореалізації учнів).

Пріоритетними методами навчання є дослідницькі, творчі, проблемно-
пошукові. Формами організації діяльності дітей є колективна, групова, 
індивідуальна. Особливу увагу приділено організації групової роботи учнів.

Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням 
методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: роботі в 
групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, 
рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих 
ситуацій, моделюванні розв’язання проблеми тощо.

Детально методи викладання предмета  наведено в онлайн-курсі  «Вчимося 
жити разом» http://llt.multycourse.com.ua/ua/

Оцінювання навчальних досягнень учнів за предметом включає вхідне 
діагностичне, формувальне (поточне) і підсумкове. 

На початку вивчення предмета рекомендується проведення діагностичного 
оцінювання, а по завершенню кожного року навчання – підсумкове. Це надасть 
можливість оцінювати прогрес учнів у розвитку психосоціальних навичок. Для 
цього вчителю рекомендується використовувати онлайн-анкети «До» і «Після», 
які розроблено спеціально  для діагностичного і підсумкового оцінювання.
Рекомендовані інструменти оцінювання за предметом ВЖР наведено за 
покликанням http://autta.org.ua/ua/resources/Modelni-prohramy/VZHR. Зокрема, 
для оцінювання знань, умінь, ставлень і поведінки рекомендується 
використовувати інструменти, зазначені у таблиці. Великий знак «Х» означає, 
що інструмент є найбільш корисним для оцінки відповідної складової 
поведінкової компетентності, а знак «х» – що він просто корисний.

 
Важливість для оцінкиВид інструменту оцінювання Знання Уміння Ставлення Поведінка

Закриті запитання Х х х Х
Відкриті запитання Х х х  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/ua/resources/Modelni-prohramy/VZHR
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Шкали  х Х  
Поведінкові наміри    Х
Інтерв’ю Х х Х  
Рольові ігри і моделювання х Х х  
Спостереження х Х х Х
Дебати х Х х Х
Презентації, проєкти х Х х Х
Творчі методи, або такі що 
стимулюють активність х Х Х  

 
Предмет ВЖР має повне навчально-методичне забезпечення для 5 класу 

http://autta.org.ua/ua/resources/Kurs_vzhr/. До складу комплекту входять:
 модельна авторська програма  ВЖР;
 календарно-тематичне планування,
 підручник для учнів; 
 розробки уроків  для всіх тем;
 сайт дистанційної освіти для учнів; 
 посібник для вчителя з концептуальних основ компетентнісного навчання 

за освітньою галуззю СЗО; 
 онлайн-курс для самопідготовки та підвищення кваліфікації вчителів;
 онлайн-супровід  вчителів: (ФБ група «Здоров’я, безпека та добробут»);
 онлайн-анкети для діагностичного і підсумкового оцінювання.
 

Культура добросусідства
Предмет «Культура добросусідства» для 5 – 6 класів  спрямований на 

підтримку широкої соціальної інклюзії, міжкультурної і миротворчої освіти, 
розвиток освіти впродовж життя та демократизацію освітнього середовища в 
Україні. Цей предмет розроблявся для полегшення адаптації дітей до нових 
умов навчання і їхньої успішної інтеграції в нових колективах або громадах. 
Тож він набуває особливої актуальності у наш час у зв’язку з активізацією 
процесу європейської інтеграції України, глобалізації і активної міграції 
населення. Зокрема також і через  війну, оскільки багато дітей вимушено 
залишили свої оселі та звичне середовище. Водночас певним викликом є і 
прийом нових дітей у сталі учнівські колективи і громади. Тож пропонований 
зміст предмету та запропоновані види діяльності є помічним інструментом, щоб 
швидше познайомити дітей між собою, адаптувати їх до нових умов навчання в 
базовій школі й у новому колективі, згуртувати дітей, розвивати конструктивну 
взаємодію і навички ненасильницької комунікації, сприяти зниженню 
конфліктного потенціалу і створенню комфортної психологічної атмосфери в 
класі.

Предмет «Культура добросусідства» може викладати педагог, який працює 
з предметами соціальної і здоров’язбережувальної або громадянської і 
історичної освітніх галузей. За умови проходження відповідного навчання, 
предмет також може викладати класний керівник (учитель-предметник будь-

http://autta.org.ua/ua/resources/Kurs_vzhr/
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якого фаху), соціальний педагог або шкільний психолог.
Відповідно до Типового навчального плану для 5–9 класів закладів 

загальної середньої освіти Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 19.02.2021 
№ 235, навчальне навантаження на тиждень для вивчення предмету «Культура 
добросусідства» передбачає 0,5 годин. Однак відповідно до академічної авто-
номії закладу загальної освіти рішенням педагогічної ради може бути визна-
чено і більшу кількість годин для вивчення предмету «Культура добросу-
сідства» за рахунок додаткових годин навчального плану або перерозподілу 
навчальних годин між галузями. 

Окреслені у модельній навчальній програмі  пропонований зміст і види 
навчальної діяльності дозволяють планувати освітній процес предмета і з 
більшою кількістю годин навчального навантаження на тиждень. Обидва 
варіанти (0,5 і 1 година на тиждень) пройшли успішну апробацію під час 
пілотування у 36  закладах освіти України в 2021/2022 навчальному році.

Концептуальну основу предмета «Культура добросусідства» становлять 
положення інтегрованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, що 
відображено у модельній навчальній програмі «Культура добросусідства. 5–
6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: М. А. Араджионі, 
О. Г. Козорог, Н. К. Лебідь, В. І. Потапова, І. К. Унгурян), затвердженої наказом 
МОН України від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для 
закладів загальної середньої освіти». «Культура добросусідства» у 5 класі 
логічно продовжує завдання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», за яким 
діти навчались у початковій школі.

Зміст модельної навчальної програми «Культура добросусідства» є 
лінійно-концентричним. Вона структурована за розділами і побудована в такий 
спосіб, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, 
врахувати міжпредметні та міжгалузеві зв’язки. Розділи виділені за принципом 
розширення кола міжособистісної взаємодії дитини в соціумі. Частина 
програми, що розкриває зміст 5 класу, структурована за 4 розділами («Я 
дорослішаю», «Я і моя родина», «Я у спільноті», «Різні, але рівні»), в яких 
об’єднано 15 тем. Частина програми, що розкриває зміст 6 класу, містить 
3 розділи («Я, моя індивідуальність і безпека», «Я у спільноті», «Я в громаді: 
діємо разом»), у які об’єднано 14 тем. Теми за розділами розташовані в певному 
логічному порядку. Водночас учитель/учителька може коригувати 
послідовність тем, обсяг змісту і час на його опрацювання відповідно до потреб 
здобувачів освіти та особливостей організації освітнього процесу.

Зміст предмета «Культура добросусідства» спрямований на роботу зі 
ставленнями, цінностями, розвиток особистих якостей і відпрацювання пове-
дінкових навичок, що передбачає системну і тривалу співпрацю педагога/ 
педагогині з дітьми. Тому деякі очікувані результати навчання програми є 
наскрізними, а саме: етична поведінка, конструктивне спілкування, співпраця 
для досягнення результату діяльності, підтримка доброчинності.
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Для досягнення очікуваних результатів навчання авторами змісту 
програми запропоновано розлогий перелік видів навчальної діяльності й 
високий рівень їхньої конкретизації. Це обумовлено певною складністю та 
чутливістю окремих тем змісту програми, необхідністю окреслити запропоно-
вану авторами глибину занурення та деталізації тем, надати альтернативні види 
діяльності з урахуванням віку здобувачів освіти та рівня їхньої підготовки, 
технічних/просторових можливостей закладу освіти тощо. Деякі види 
діяльності можуть бути рекомендовані як творче домашнє завдання або 
позаурочна активність, як ідеї для проведення цікавих інтерактивних ранкових 
зустрічей і годин спілкування, спільних заходів з батьками або з молодшими 
школярами. Зазначений перелік видів навчальної діяльності є орієнтовним. 
Педагоги/педагогині на свій розсуд  можуть обирати види навчальної діяль-
ності з тих, що запропоновані в Програмі, додавати нові або адаптувати ре-
комендовані види діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти та 
особливостей організації освітнього процесу.

У впровадженні курсу має віддаватися перевага діяльнісному підходу, 
який передбачає різноманітні активності: інтерактивні вправи, практичні 
роботи, дослідження, спостереження, розв’язання ситуативних завдань, мо-
делювання та прогнозування, проєктну діяльність, роботу з різними джерелами 
інформації, використання цифрових пристроїв тощо. Під час роботи за 
програмою рекомендуємо впроваджувати основні підходи для навчання в 
НУШ, зокрема дотримуватися умов і технології інтерактивного навчання, 
базуватися на особистому досвіді дитини і членів її родини, обирати завдання 
для занять за принципом «краще менше, та краще», практикувати в навчанні 
підлітків принципи освіти дорослих тощо. Додаткові ресурси для реалізації 
змісту предмета «Культура добросусідства» (підручник, календарно-тематичне 
планування, поурочні методичні розробки тощо) учитель/учителька може 
знайти в розділі «Методична підтримка учителів НУШ 5–6 класи» на вебсайті 
Інституту модернізації змісту освіти.

Під час викладання «Культури добросусідства» рекомендуємо застосову-
вати переважно формувальне оцінювання, яке передбачає надання учням 
підтримки, коригує засоби та методи навчання у разі виявлення їх неефек-
тивності, визначає подальші цілі. Рекомендуємо використовувати техніки 
формувального оцінювання для формування в учнів рефлексивної компетент-
ності. Це сприятиме не тільки обдумуванню власного навчального поступу 
школярів, а й розвитку їхнього емоційного інтелекту. Взаємооцінювання є 
повноцінною навчальною стратегією і також активно використовується в 
«Культурі добросусідства». Під час роботи зі школярами учителеві/учительці 
доречно організовувати обмін роботами, взаємозапитання за пропонованим 
планом, взаємообмін завданнями, заповнення форм взаємооцінювання тощо.

Якщо педагогічна рада закладу освіти ухвалить рішення про підсумкове 
оцінювання предмету «Культура добросусідства» у 5 (6) класі, то результати 
навчальних досягнень учнів/учениць фіксуються у Свідоцтві досягнень, форма 
якого запропонована у Методичних рекомендаціях щодо оцінювання 

https://imzo.gov.ua/2022/04/06/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvity-pidhotovleno-resurs-navchal-no-metodychna-skarbnytsia-nush-5-6-klasy/
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навчальних досягнень учнів 5–6 класів, які здобувають освіту відповідно до 
нового Державного стандарту базової середньої освіти (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 01.04.2022 № 289). В додатку 1 до зазначених 
рекомендацій в блоці «Етика/Курси морального спрямування» вписується назва 
предмету «Культура добросусідства» і відповідно змінюються три очікуваних 
результати навчання: 1) розвиток самоусвідомлення та ефективна діяльність, 
2) конструктивна комунікація і співпраця, 3) толерантність, чуйність, 
доброчинність. З критеріями оцінювання за запропонованими результатами 
можна ознайомитися в розділі «Методична підтримка учителів НУШ 5–
6 класи» на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти. Вони відповідають 
очікуваним результатам галузі на кінець 6 класу. Тож при оцінюванні 
досягнень дітей в 5 класі, слід корегувати ці результати з опрацьованими 
темами.

Учителям, адміністрації закладу варто звернути увагу на те, що освітній 
заклад здійснює процес спрямованої соціалізації учня/учениці, тому певною 
мірою відповідає за їхній моральний і соціальний розвиток. Навчання учнів 
буде більш успішним за умови панування в освітньому закладі демократичної 
атмосфери та правил поведінки, стосунків учасників освітнього процесу, 
побудованих на етичних началах, рівноправних партнерських відносинах і 
взаємоповазі.

Завдання вчителя предметів – мотивувати, надихати, заохочувати до 
взаємодії, сприяти розвитку компетентностей та формувати демократичну 
культуру здобувачів освіти.

В умовах дії правового режиму воєнного стану можливе дистанційне або 
змішане навчання. Для сприяння організації навчання в таких умовах у 
багатьох навчально-методичних комплектах, створених відповідно до модель-
них навчальних програм, передбачено цифрові електронні додатки, сайти 
дистанційної освіти для учнів.

Використання під час уроків психологічних хвилинок можна здійснювати 
відповідно до рекомендацій, розміщених на сайті Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (https://is.gd/ocxHD8).
        
 Нині в Україні діє воєнний стан, агресія росіі розширила коло викликів, які 
загрожують національній безпеці та майбутньому розвитку нашої держави. І 
ситуація лише погіршуватиметься, якщо нехтувати природними потребами 
дітей у їх духовному та моральному розвитку. Ефективною відповіддю на ці 
виклики є рішуче та невідкладне повернення до моральних цінностей. 
Адже результати фундаментальних наукових досліджень у сфері освіти, 
вітчизняний і міжнародний досвід свідчать про важливість і 
безальтернативність морального виховання дітей і молоді, а також про 
необхідність активного залучення до цього всіх учасників освітнього процесу 
та громадськості. В умовах нинішньої ситуації є вкрай необхідним 
забезпечення виховання дітей на засадах традиційних для нашого народу 

https://is.gd/ocxHD8
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духовних і моральних цінностей, здійснення викладання відповідних курсів. 
Адже саме моральне виховання є базисом для становлення особистості та 
якісного розвитку суспільства. Навчальні предмети морального 
спрямування формують базис духовного розвитку вихованців і мають 
обов’язково  бути включені до внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
кожного закладу загальної середньої освіти, адже становлення особистості 
значною мірою залежить від духовно-морального виховання, визначаючи 
рівень могутності та безпеки незалежної України, духовно-моральний 
і інтелектуальний стан громадянського суспільства. Все це сприятиме сталому
моральному та інтелектуальному розвитку громадянського суспільства, що 
у свою чергу визначає рівень могутності та безпеки держави.
У типовій освітній програмі для 5-9 класів закладів загальної середньої
освіти, розробленій на підставі Державного стандарту базової середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2020 р. № 898 [1], курси морального спрямування віднесені до освітньої галузі
«Соціальна і здоров’язбережувальна». Там для 5-6 класів, крім інтегрованого
курсу «Здоров’я, безпека та добробут», пропонуються курси на вибір учнів:
«Етика», «Культура добросусідства» та «інші курси морального спрямування»,
серед яких є і курс 

Духовність і мораль у житті людини і суспільства.
Метою курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» є 

розкриття змісту духовності і моралі, розвиток пізнавального й емоційного 
інтересу учнів до вивчення курсу, розкриття особливостей і цінностей духовної
і моральної поведінки особистості в сім’ї, класі, громаді, державі, природі і 
формування відповідних духовних і моральних компетентностей.

Реалізація модельної навчальної програми курсу (автори: Жуковський 
В.М., Сіданіч І.Л., Грищук Д.Г., Губеня І.І., Лахман Н.М.)  ґрунтується на 
ціннісних орієнтирах, прописаних у Державному стандарті базової середньої 
освіти: повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, 
досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації 
освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості; 
забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм 
дискримінації учасників освітнього процесу; дотримання принципів 
академічної доброчесності у взаємодії учасників освітнього процесу та 
організації всіх видів навчальної діяльності; становлення вільної особистості 
учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, 
розвиток критичного мислення та впевненості в собі; формування культури 
здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його 
гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту; створення 
освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри без будь-яких 
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форм дискримінації учасників освітнього процесу; утвердження людської 
гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, 
взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до 
конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими; формування в учнів 
активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей 
українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, 
державної мови; плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального 
ставлення до довкілля.

Завдання курсу підпорядковуються зазначеним у Державному стандарті 
базової середньої освіти обов’язковим результатам навчання: моделювати різні 
ситуації життя в суспільстві і розкривати можливість їх розв’язання на основі 
духовності і моралі; вчити школярів основам критичного мислення у процесі 
розв’язання проблемних ситуацій в контексті духовності і моралі;  спонукати 
учнів вибирати зразки суспільної поведінки на основі духовності і моралі; 
формувати зразки високоморальної суспільної поведінки.

Програма базується на низці концептуальних освітніх ідей і спрямована на
досягнення мети базової середньої освіти, яка передбачає розвиток природних 
здібностей, інтересів та обдарувань учнів, формування компетентностей, 
необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору 
подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні 
профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, 
шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного 
середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація ідей Програми передбачає прийняття різних поглядів 
учнів/учениць, повагу до їх носіїв, батьків та середовища, в якому перебувають 
і виховуються здобувачі освіти. Водночас Програма має на меті подолання 
фрагментарності у моральному розвитку школярів і школярок, їх ознайомлення 
з духовно-моральним досвідом нашої держави та людства в цілому, передбачає 
спонукання до усвідомлення не відповідної соціальним нормам поведінки та 
набуття позитивного морального досвіду особистості.

Програма ґрунтується на підходах, принципах, цілях, змісті, формах, 
методах і засобах, які адекватні вимогам часу і завданням формування 
високоморальної особистості. Передбачається врахування володіння і 
використання учнями інформаційних технологій, вікових та індивідуально-
психологічних особливостей, їх досвіду моральної поведінки.

Програма підтримує ідею про те, що освітня діяльність школи має бути 
спрямована не лише на далеку перспективу формування високоморальної 
особистості, а й на її підготовку до майбутнього самостійного життя. Насправді 
школа розглядається авторами Програми як модель суспільства, а учні – як 
його активні члени, які зі шкільної лави занурюються в суспільне життя, 
набуваючи необхідних компетентностей.
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Реалізація Програми висуває особливі вимоги до вчителя, який 
має усвідомлювати важливість своєї особистої, професійної та соціальної 
місії, володіти необхідними компетенціями. Переосмислюються взаємини 
вчителя і учня під час освітнього процесу: акцент переноситься з трансляції 
готових моральних знань у свідомість учнівства на партнерську взаємодію, 
суб’єкт-суб’єктні взаємини, діалогічність, розвиток критичного мислення учнів, 
на спільний пошук відповідей на моральні проблеми.

Програма спрямована на подолання елементів формальності освітнього 
процесу, надмірної його вербалізації, на сприяння синергії і активізації 
духовних, психологічних і фізичних сил учителя, учнів, батьківської спільноти, 
громади. Чільне місце у Програмі належить формам і методам освітньої 
діяльності. Основний акцент робиться на інноваційних, інтерактивних та 
інформаційно-комунікаційних технологіях. Поряд з вербальними методами і 
формами роботи застосовуються практично-діяльнісні форми і методи, які 
допомагають реалізувати активність учнів: ситуативні задачі, рольові ігри, 
драматизація, проектна діяльність, доручення, презентація, портфоліо, реальні і 
уявні подорожі, реальні і уявні екскурсії, зустрічі.

Відповідно до Програми планується формування в учнів 5-6 класів низки 
ключових компетентностей, в основі яких лежать особистісні якості, 
особистий, соціальний, культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та 
інтереси, які мотивують до належної моральної поведінки; знання, уміння та 
ставлення, що формуються в освітньому, соціокультурному та інформаційному 
середовищі, у різних життєвих ситуаціях.
 

6 – 9 класи
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

Основи здоров’я
Відповідно до типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405, на 
вивчення предмета у 5 – 9 класах передбачена 1 година на тиждень.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2022/2023 навчальному році 
здійснюватиметься за оновленою навчальною програмою (затверджена і 
надано  гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом 
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698).

В оновленій навчальній програмі розширено зміст модулів з питань 
особистої безпеки. Додано  питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, 
зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, 
обстрілу тощо, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження 
з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної 
допомоги та психологічної самодопомоги, поведінка з озброєними людьми,  
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виживання в екстремальних ситуаціях тощо. Зазначені питання включені у 
зміст розділу навчальної програми, який в оновленій програмі називається 
«Безпека і здоров’я людини» і вивчається на початку навчального року у 
кожному класі. Оновлений зміст розділу для його реалізації потребує більше 
навчального часу, тому рекомендуємо для цього використовувати резервні 
години, передбачені навчальною програмою. 

Окрім того, програму для 7 класу доповнено питаннями щодо руху на 
велосипеді, безпеки на залізниці, руху через залізничні переїзди,  
відповідальності за розповсюдження у соціальних мережах 
роликів/повідомлень та інформації, що може загрожувати національній безпеці. 

У програмі для 8 класу у розділ 2. «Фізична складова здоров’я» додано 
питання безпеки харчування в умовах воєнного стану; тему «На порозі 
дорослого життя», яка розглядалась в розділі 1, «Здоров’я людини»  перенесено 
в розділ 3. «Психічна і духовна складові здоров’я»; зміст теми «Безпека в 
побуті й навколишньому середовищі» (розділ 4. Соціальна складова здоров’я) 
доповнено питаннями впливу воєнних дій та терористичних актів на 
навколишнє середовище і виконанням практичних завдань «Відпрацювання 
алгоритмів дій під час хімічної, біологічної, радіологічної загрози забрудненню 
навколишнього середовища у результаті воєнних дій» 

Навчання учнів поводженню з вибухонебезпечними та незнайомим 
предметами, протимінному захисту пропонуємо здійснювати відповідно до 
методичних рекомендації щодо проведення бесід з учасниками освітнього 
процесу з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними 
предметами та правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях (лист 
МОН від 17.03.2022 № 1/3485-22 ).  

Також інформуємо, що громадська організація «Асоціація саперів 
України» у співробітництві з громадською організацією «Прометеус»проводить 
навчання педагогічних працівників за курсом «Навчання з попередження 
ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами  (EORE)». Курс 
розрахований на 30 годин онлайн навчання. Реєстрація за посиланням: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UDA .

Особливості впровадження змісту здоров’язбережувальної освіти в 
основній школі окреслено в методичних рекомендаціях щодо викладання 
навчальних предметів попередніх років. 

                              ____________________________________

https://courses.prometheus.org.ua/courses/UDA
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                            Додаток 11
 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас 
Технологічна освітня галузь

Технології  
У 2022/2023 навчальному році відповідно до типових освітніх програм для 

закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета «Технології» у 5 класі 
рекомендовано 2 години на тиждень, мінімально допустима кількість – 1 
година та максимально допустима кількість – 3 години на тиждень. З 2022/2023 
навчального року в освітній процес закладів загальної середньої освіти 
поетапно, починаючи з п’ятого класу, впроваджується навчальний предмет 
«Технології», який цілісно реалізовує вимоги технологічної освітньої галузі 
Державного стандарту базової середньої освіти. На основі Державного 
стандарту та Типової освітньої програми розроблено чотири модельні 
навчальні програми для базового навчального предмета «Технології. 5-6 
класи», які мають гриф Міністерства освіти і науки та розміщені на сайті. 

Учителі мають академічну свободу у виборі програми, прийнятної для 
їхньої роботи. На основі обраної модельної навчальної програми, учитель 
моделює навчальний процес/укладає власну навчальну програму, в якій формує 
змістове наповнення відповідно до актуальних потреб і матеріально-технічних 
ресурсів закладу освіти, інтересів, можливостей і здібностей учнів. 

Відповідно до мети технологічної освітньої галузі, метою навчального 
предмету технології, є розкриття та розвиток творчого потенціалу особистості 
учня, здатності застосовувати знання на практиці, розв'язувати практичні 
завдання в побуті через практичне засвоєння основ дизайну, технологій та 
декоративно-ужиткового мистецтва. 

Мета предмету реалізується в таких завданнях:
- забезпечення наступності у формуванні ключових компетентностей та 

наскрізних умінь учнів з початкової школи, їх включення до підготовчого 
циклу з вивчення технологій та дизайну;

- прилучення учнів до основ народної культури, національного виховання 
через вивчення  технік і технологій декоративно-ужиткового мистецтва;

- подальший розвиток самозарадності в побуті, формування системного та 
критичного мислення, навичок безпечного та ощадливого використання 
технологій та матеріалів тощо.

Формування ключових компетентностей здійснюється через 
компетентнісний потенціал освітньої галузі засобом проєктної технології, яка 
дозволяє вчителю моделювати різноманітні навчальні ситуації, створювати 
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навчальне середовище для учнів, у якому розвивати всі наскрізні уміння, 
притаманні ключовим компетентностям.

Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі зазначений в  
додатку 11 до Державного стандарту. Спільними для всіх ключових 
компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати 
власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, 
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 
розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Державним стандартом передбачено, що учні мають опанувати базові 
знання технологічної освітньої галузі за такими напрямами: проєктування, 
основи графічної грамотності, технології виготовлення виробу, оцінювання і 
презентація результатів, декоративно-ужиткове мистецтво, сучасна техніка і 
технології, самозарадність у побуті.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у технологічній 
освітній галузі визначено в додатку 12 до Державного стандарту і 
передбачають, що учень:

1. формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за алгоритмом 
проектно-технологічної діяльності;

2. творчо застосовує традиційні і сучасні технології;
3. ефективно використовує техніку, технології та матеріали без 

заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
4. турбується про власний побут, задоволення власних потреб та 

потреб інших осіб.
Враховуючи циклічність навчання 5-6 класи та 7-9 класи, результати 

навчання учнів 5 класів у технологічній освітній галузі можуть бути 
сформовані на завершення 2022-2023 навчального року, або їх формування 
може продовжуватися до завершення 2023-2024 навчального року (6 клас). 

Вчитель самостійно визначає шлях досягнення результатів відповідно до 
матеріально-технічних можливостей навчальної майстерні (кабінету), інтересів 
і здібностей учнів, фахової підготовки самого учителя.

Вимоги до чотирьох обов’язкових результатів навчання в межах 
технологічної освітньої галузі визначені в загальних, конкретних результатах 
навчання та орієнтирах для їх оцінювання з Державного стандарту. Перший 
обов’язковий результат навчання технологічної базової освіти передбачає 
виконання проєктів за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. Для 
ефективного виконання проєктів учням необхідно опанувати базові знання 
другого, третього і четвертого обов’язкових результатів навчання, набути 
відповідного освітнього досвіду. Компетентності формуються лише в 
діяльності. 

Навчальний предмет «Технології» має практико-орієнтовану 
спрямованість, навчання відбувається з опорою на освітній досвід учнів, 
зокрема отриманий на рівні початкової технологічної освіти, їхні потреби, 
інтереси, вікові особливості й індивідуальні можливості. Акцентується увага на 
мотивації навчання, груповій і самостійній роботі учнів, взаємодопомозі, 
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дотриманні правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог, доцільному 
використанні цифрових пристроїв, електронних освітніх ресурсів тощо. 

Створення освітнього середовища навчання технологій передбачає вихід за 
межі шкільної майстерні, класу, інтеграцію навчання на культурологічній 
основі:

1. узгодження потреб й інтересів учнів, закладу освіти, місцевої 
громади;

2. дотримання родинного, шкільного, народного, державного 
календарів; 

3. відвідування місцевих музеїв, виставок тощо; 
4. проведення майстер-класів, ярмарок, виставок, зокрема й 

віртуальних; 
5. перенесення навчання технологій у міжгалузеві, загальношкільні, 

міжшкільні, громадські, міждержавні проєкти; 
6. залучення до освітнього процесу батьків, народних майстрів, 

фахівців у галузі дизайну й технологій, місцевих бізнесменів тощо. 
Слід зазначити, що у центрі змодельованого освітнього середовища має 

бути учень. Саме за його участі та з урахуванням його інтересів і здібностей 
варто конструювати і добирати всі складові освітнього процесу, максимально 
гнучко добирати методи і форми організації як за межами класно-урочної 
системи так і на уроках технологій.

Навчання відбувається на основі формувального оцінювання. Оцінюванню 
підлягають очікувані результати навчання у формі освітніх продуктів, які учні 
створюють у процесі навчальної діяльності. 

1. зовнішні освітні продукти – самостійно знайдені і презентовані 
факти, сформульовані ідеї, гіпотези, закономірності, створені вироби, послуги, 
результати практичних робіт, проєктів тощо; 

2. внутрішні освітні продукти – особистісні якості й здібності, знання, 
уміння, освоєні способи діяльності, індивідуальний рівень сформованості 
ключових і предметної проєктно-технологічної компетентностей тощо. 

Створені в навчальній діяльності особистісні зовнішні освітні продукти 
дають змогу здійснити підсумкове оцінювання, оцінити внутрішні особистісні 
зміни й здобутки учня, його рівень володіння способами проєктно-
технологічної діяльності, ключовими і предметною компетентностями. 

Формувальне і підсумкове оцінювання зорієнтовані на виявлення поступу 
учнів у досягненні обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 
стандартом. 

 

6 – 11 класи

Освітня галузь «Технології»
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Трудове навчання
На вивчення предмета «Трудове навчання» у 6 класі відводиться 2 години 

на тиждень, у 7 – 9 класах – по 1 год на тиждень. Кількість годин на вивчення 
предмета Трудове навчання в 6-9 класах може збільшуватися за рахунок годин 
варіативної складової навчальних планів, передбачених на навчальні предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття та консультації. За рахунок таких годин 
можливе й упровадження курсів за вибором технологічного спрямування.

Вивчення предмета «Трудове навчання» для 6-9 класів здійснюється за 
навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. 
Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за посиланням: 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Завданням учителя є реалізація очікуваних результатів навчально-
пізнавальної діяльності учнів, які виписані таким чином, щоб були спільними 
для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи і без такого поділу. При 
цьому шлях досягнення результатів визначає учитель відповідно до 
матеріально-технічних можливостей закладу освіти, інтересів і здібностей 
учнів, фахової підготовки самого учителя.

Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року. 
Учитель може планувати поетапне їх досягнення під час виконання окремих 
проєктів. Орієнтовний перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів 
– це навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою 
будь-якої технології з представлених у змісті програми, із відповідним добором 
конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для створення 
виробу від творчого задуму до його практичної реалізації.

Перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів є орієнтовним та 
може бути доповнений виробами (проєктами) відповідно до матеріально-
технічної бази та вподобань учнів.

Орієнтовна кількість проєктів, що освоюються в кожному класі визначена 
в пояснювальній записці до навчальної програми.

Важливою складовою виконання учнівських проєктів є їх публічний 
захист, на якому учні доносять інформацію про свою роботу (формування ідеї, 
процес виготовлення, апробація, удосконалення, важливість роботи, подальше 
застосування тощо) доступними для них засобами (презентація, графічні 
зображення, усне пояснення тощо). Під час захисту проєктів інші учні та 
вчитель ставлять запитання для аргументації прийняття тих чи інших рішень 
під час виконання роботи. Неприпустимим є проєктування та виготовлення 
виробу тільки для опанування технології.

У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об’єкта проєктно-
технологічної діяльності заплановується не менш як дві основні технології для 
рівних можливостей у виборі технологій із технічних та обслуговуючих видів 
праці. Крім об’єктів, виготовлення яких передбачає застосування однієї 
технології – писанка, гарячі напої тощо.

Під час планування навчального процесу учитель самостійно формує теми, 
які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об’єкти 
проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, 
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необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу 
тощо. Така академічна свобода учителя «обмежена» лише запланованими 
очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які 
визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, розділу чи 
окремого уроку.

За умов дистанційного або змішаного навчання головним критерієм 
добору навчального матеріалу для досягнення очікуваних результатів навчання 
технологічної освітньої галузі є збереження здоров’я і безпеки всіх учасників 
освітнього процесу. Для збереження психічного й фізичного здоров’я учнів 
доцільними є творчі завдання з проєктування і виготовлення корисних й 
естетичних виробів; кулінарії; організації побуту (прибирання приміщень, 
догляд за особистими речами, кімнатними рослинами і тваринами, 
прибудинковою територією тощо). Також важливо забезпечити безпосередню 
участь учнів і батьків у формуванні змісту навчання технологій, виконання тих 
завдань і видів діяльності, які найбільше їх цікавлять, забезпечені відповідними 
матеріалами й інструментами і які потребують контролю і допомоги батьків.

Учні повинні чітко розуміти для чого і для кого вони створюють освітні 
продукти.

Необхідно пам’ятати про соціалізацію – спрямовувати учнів на створення 
освітніх продуктів, які об’єднують, передбачають партнерську взаємодію, 
спілкування, взаємодопомогу, турботу про близьких. Це можуть бути спільні 
проєкти, благодійні ярмарки, челенджі тощо.

Зустрічі на цифрових платформах усім класом, групами або по окремо 
доцільні лише на певних етапах навчання – проєктування проблеми і теми 
проєкту, вибору завдань різного типу й рівня складності, планування 
навчальної діяльності, розроблення критеріїв виконання завдань, а також на 
етапах рефлексії – презентації та оцінювання результатів навчання. 

Інші технологічні процеси й операції оптимально виконувати самостійно, в 
індивідуальному темпі, за якісним навчальним контентом – відеоматеріалами, 
інструкціями, технологічними картками або індивідуальними консультаціями 
вчителя.

Вивчення предмета Технології/Трудове навчання рекомендовано 
здійснювати в навчальних майстернях. Поділ класів на групи технічних і 
обслуговуючих видів праці відбувається за бажанням учнів та здійснюється 
відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН від 20.02.2002 № 128: за 
наявності в класі більше ніж 27 учнів для міських шкіл та більше ніж 25 – для 
сільських. У третьому розділі санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України 25 вересня 2020 року №2205 зазначено, що «приміщення навчальних 
майстерень повинні бути розраховані на 13 – 15 робочих місць». Відповідно до 
цих норм, рекомендується здійснювати поділ класу на групи на основі інтересів 
і можливостей учнів.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи, можна 
скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних чи наступних 
класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану. 
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Також згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при 
наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних 
асигнувань та залучення додаткових коштів.

Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці потрібно звертати 
увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й 
особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати 
із заходами попередження травматизму.

Технології. 10 – 11 класи. Рівень стандарту
У 10 – 11 класах Типовими освітніми програмами навчальний предмет 

«Технології» віднесено до вибірково-обов’язкових, на вивчення яких 
навчальним планом  передбачено 105 годин. Можливі також варіанти, за якими 
предмет вивчається  і в 10 і в 11 класі (70+35 чи 35+70 відповідно).

Навчання здійснюється за програмою, затвердженою наказом МОН від 
23.10.2017 № 1407, яка розміщена на офіційному вебсайті Міністерства 
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html).

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну 
структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних модулів, із 
яких учні спільно з учителем обирають лише три, для вивчення упродовж 
одного чи двох навчальних років: 

«Дизайн предметів інтер’єру»,
«Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»,
«Дизайн сучасного одягу»,
«Краса та здоров’я»,
«Кулінарія»,
«Ландшафтний дизайн»,
«Основи підприємницької діяльності»,
«Основи автоматики і робототехніки»,
«Комп’ютерне проєктування»,
«Креслення».
Навчальний модуль за своїм змістовим наповненням є логічно завершеним 

навчальним (творчим) проєктом, який учні виконують колективно або за іншою 
формою, визначеною учителем. Кількість годин на вивчення кожного з трьох 
обраних модулів учитель визначає самостійно з урахуванням особливостей 
проєктної діяльності учнів, матеріальних можливостей школи тощо.

Технології. 10 – 11 класи. Профільний рівень
Типовими освітніми програмами передбачається по 6 годин на вивчення у 

10 та 11 класах предмета «Технології» на профільному рівні. Навчання 
здійснюється за однією з профільних програм, що розміщені на офіційному 
сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/navchalni-programy.html),
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чи за програмами професійного навчання, затвердженими МОН від 
23.09.2010 № 904 з використанням, за потреби, часу навчальної практики у 10 
класі.

Здійснення професійно-технічного навчання в закладах загальної середньої 
освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах (міжшкільних 
ресурсних центрах) можливе і за іншими професіями, за умови дотримання 
вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

У разі коли кількість годин на опанування професії менша від 
передбаченої навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні 
курси та курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають 
відповідний гриф Міністерства.

Змістове наповнення технологічного профілю також може складатися з 
декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються 
учнями послідовно, а їх програми повинні мати відповідний гриф МОН.

Курси за вибором «Професійні проби» можуть освоюватися за рахунок 
варіативної складової навчальних планів учнями, які навчаються за будь-яким 
профілем.

Креслення
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними 

основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення можливе в 11 класі 
технологічного профілю 2 години на тиждень за навчальною програмою 
«Креслення. 11 клас» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 
25.09.2018 № 22.1/12-Г-906).

У 8 – 11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за 
навчальною програмою «Креслення» для закладів загальної середньої освіти 
(лист ІМЗО від 08.11.2019 р. № 22.1/12-Г-10550), а за наявної технічної 
можливості – за програмою курсу за вибором «Професійні проби» для учнів 8 – 
11 класів «Технічне креслення на базі комп’ютерних програм» (лист ІМЗО від 
09.06.2020 № 22.1/12-Г-346).

Креслення вивчається в 7 – 8 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета 
здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7 – 8 класи» (лист ІМЗО 
від 25.09.2018 № 22.1/12-Г-904).

       ______________________________________________________
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                   Додаток  16     
                                                                       
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році

5 клас

Фізична культура   

Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний 
розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей 
організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, 
розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до 
занять фізичною культурою і спортом.

Інваріантна складова Базового навчального плану базової освіти, до якої 
входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному 
рівні і є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 
підпорядкування та форми власності. 

У 2022/2023 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» 
в інваріантній складовій передбачено 3 год.

Години фізичної культури передбачені усіма варіантами базових 
навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному 
обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному 
навантаженні вчителів. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне 
співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне 
чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного 
циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Під час складання 
розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної 
культури або проводити їх два дні поспіль. 

Під час уроку фізичної культури у спортивній залі повинні перебувати 
учні одного класу. Планування уроків з фізичної культури для двох і більше 
класів одночасно, є порушенням Санітарного регламенту для закладів 
загальної середньої освіти (затвердженого Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України, 10 листопада 2020 р., за № 1111/35394). 

У разі крайньої необхідності планувати у розкладі уроки фізичної 
культури у двох і більше класах одночасно, для забезпечення безпеки учнів та 
учениць, в одній спортивній залі чи майданчику мають перебувати 
учні/учениці, які відносяться до однієї вікової групи. Більшість уроків 
фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі. 
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Уроки з фізичної культури в закладах освіти проводяться вчителем 
фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: 
вчитель фізичної культури, тренер з виду спорту.

Модельна навчальна програма «Фізична культура» для 5-6 класів – це 
комплексна програма для адаптаційного циклу навчання, що має відповідний 
гриф Міністерства освіти і науки України, робота за якою повинна забезпечити 
наступність між початковою і базовою освітою, гнучкий перехід учнів від 
молодшого шкільного віку до підліткового, реалізацію визначених в стандарті 
ціннісних орієнтирів, ключових компетентностей та наскрізних умінь 
учнів/учениць. Структура програми є максимально інформативною для 
вчителя.

Навчання фізичній культурі в основній школі спрямоване на досягнення 
загальної мети базової загальної освіти: розвиток природних здібностей, 
інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для 
їхньої соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого 
життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної 
освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого 
ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, 
національних та культурних цінностей українського народу. Особливого 
значення навчання фізичній культурі набуває в контексті формування 
готовності виконувати громадянський та конституційний обов’язок щодо 
відстоювання національних інтересів та незалежності держави в майбутньому.

Вчитель повинен створити умови щодо формування в учнів/учениць 
компетентностей та базових знань визначених Державним стандартом базової 
середньої освіти (далі – Держстандарт). З компетентнісним потенціалом 
освітньої галузі фізичної культури та базовими знаннями слід ознайомитися в 
додатку 21 до Держстандарту.

Основою формування ключових компетентностей є особистісні якості, 
особистий, соціальний, культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та 
інтереси, які мотивують до навчання; знання, уміння та ставлення, що 
формуються в освітньому, соціокультурному та інформаційному середовищі, 
у різних життєвих ситуаціях. 

Держстандарт привертає вчителя працювати на засадах особистісно-
орієнтованої моделі освіти, у рамках якої заклад освіти максимально враховує 
права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи 
принцип дитиноцентризму.

Виконуючи завдання навчального предмета вчитель реалізує вимоги до 
обов’язкових результатів навчання освітньої галузі фізичної культури, 
зазначених в додатку 22 Державного стандарту базової середньої освіти, які 
передбачають, що учень/учениця: 

– формує власну психічну та соціально-психологічну сфери особистості 
засобами фізичного виховання; 

– систематично займається фізичною культурою, володіє технікою 
виконання фізичних вправ; 
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– усвідомлює значення фізичної/рухової активності для підтримання 
стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

Слід звернути увагу, що засоби фізичної культури перестали бути 
основою для освітніх досягнень. Пішли в минуле нормативи фізичної 
підготовленості, оцінки за техніку виконання елементів варіативних модулів. 
Натомість визнається унікальна роль вчителя фізичної культури у формуванні 
фізично розвиненої особистості, яка володіє оптимальними способами 
виконання фізичних вправ, життєво необхідними руховими уміннями та 
навичками, свідомо ставиться до фізичної активності і веде активний спосіб 
життя.

У шостому класі продовжується у відповідності до концепції модельної 
навчальної програми і поглиблюється опрацювання учнями концептуальних 
програмних засад для 5 класу. Наступність у навчанні фізичної культури 
зберігається також у вимогах програми до очікуваних результатів навчання. 

Логіка навчального матеріалу структурована таким чином, щоб зберегти 
наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить 
інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріативної частини 
належать модуль: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, 
тобто підвищення функціональних можливостей організму і забезпечення 
гармонійного фізичного розвитку, зміст якого реалізовується упродовж 
кожного уроку. Програма кожного варіативного модуля містить методичні 
вказівки, щодо використання його засобів. Тобто варіативні модулі 
структурують засоби фізичної культури і не являються окремими темами для 
вивчення.

Змістове наповнення варіативної складової освітній заклад добирає 
самостійно із модулів, запропонованих модельною програмою. На вибір учнів 
упродовж року має бути запропоновано 12-16 варіативних модулів. Для 
добору варіативних модулів враховується наявність матеріально-технічної 
бази, регіональні традиції, кадрове забезпечення, гендерність, рівень безпеки, 
а також сезонність, коли заняття проходять на відкритих майданчиках чи у 
спортивних залах. При цьому, для занять у зимовий період в спортивних залах, 
слід обирати варіативні модулі, які передбачають використання меншої площі. 
Для значної кількості модулів не потрібен додатковий спортивний інвентар, 
або може використовуватися інвентар інших модулів, або пристосований. 
Варіативні модулі протягом навчального року повторюватися не можуть.

Повна зміна варіативних модулів відбувається кожної чверті/триместра. 
Вибір варіативного модулю учнем/ученицею відбувається завчасно до 
початку кожної чверті/триместра із 3-5 модулів, запропонованих освітнім 
закладом, після попереднього ознайомлення з їх особливостями. Для 
викладання протягом чверті/триместру визначаються 3-4 варіативні модулі, 
які набрали найбільшу кількість вподобань учнів. 

З метою формування вмінь, необхідних для занять обраними 
варіативними модулями, на початку чверті/триместра, доцільно проводити 
цикл із 6-9 ознайомчих уроків з використанням одночасного або позмінного, 
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колового методів. Доцільно на окремих ознайомчих уроках робити акцент 
(виділяти більше часу) на вивченні одного з модулів, а на наступному уроці 
іншого. Звертаємо увагу, що обрані учнями/ученицями варіативні модулі, 
мають бути представлені на кожному уроці.

В процесі уроків учні та учениці можуть вільно змінювати обраний 
варіативний модуль, що дозволить знайти «свій» і підвищить мотивацію до 
уроків фізичної культури.

Урок фізичної культури має проводитися із забезпеченням 
загальнопедагогічних вимог: санітарно-гігієнічних, психолого-фізіологічних, 
дидактичних, виховних.

Вибудовуючи урок, необхідно визначити, яка навчальна інформація чи 
способи дії та на якому рівні мають бути засвоєні. На кожному уроці основний 
його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

– сприйняття, осмислення й запам’ятовування;
– застосування знань, вмінь, навичок за зразком;
– застосування знань, вмінь, навичок у новій ситуації.
На уроці фізичної культури реалізуються як загальнопедагогічні 

принципи навчання: науковості, систематичності й послідовності, свідомості, 
активності та самостійності у навчанні, наочності, ґрунтовності, зв’язку 
навчання з практичною діяльністю, доступності навчання та врахування 
індивідуальних особливостей учнів, емоційності навчання, так і специфічні 
принципи фізичного виховання: принцип безперервності процесу фізичного 
виховання, системного чередування навантажень і відпочинку, поступового 
підвищення розвиваючо-тренувальних впливів, адаптивного збалансування 
динаміки навантажень, циклічності побудови занять, віковій адекватності 
напрямків фізичного виховання.

При плануванні уроку слід визначити види навчальної діяльності учнів з 
використанням компетентнісного і діяльнісного підходів. 

Вимоги до уроку, які необхідно враховувати:
1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, але й 

завдання, що передбачають засвоєння, застосування навчальної інформації на 
практиці.

2. Частина знань і вмінь повинна бути отримана учнями у процесі 
самостійного пошуку шляхом вирішення завдань та опанування способів 
діяльності. 

3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути 
варіативним. В одних випадках викладається готова інформація у формі 
пояснення, практичного показу і виконання вправ. В інших випадках матеріал 
вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів і видів 
навчальної діяльності учнів для її доказового рішення.

Зміні підлягає діюча методика проведення уроку, за якої, діями вчителя, 
регламентується все: кількість повторень, темп, частота, амплітуда рухів, 
техніка виконання тощо, що вже давно не мотивує дітей до навчання. 
Натомість, слід переходити до реальної індивідуалізації навчання. Цьому 
сприяють можливості індивідуального вибору засобів навчання (варіативних 
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модулів) на кожному уроці, використання навчального матеріалу різного 
ступеня складності за змістом, самостійний вибір учнями/ученицями кількості 
повторень, амплітуди, темпу виконання тощо, відповідно їх інтересам та 
можливостям. Зміна методичних прийомів сприятиме формуванню 
компетентностей та здатностей їх застосовувати в різних життєвих ситуаціях 
і вимагає від вчителя застосування компетентнісного, проблемного, 
діяльнісного підходів, відповідних педагогічних методик використання 
засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності.

На уроці здійснюються формування і розвиток компетентностей учнів за 
допомогою відтворення знань, вправ, вмінь, навичок, шляхом виконання 
завдань на їх застосування у нестандартних ситуаціях. Складний матеріал, 
ступінь навантаження тощо можуть виявитись не під силу деяким учням для 
активного засвоєння і виконання. Доручення учням завдань для самостійного 
виконання, передбачає щоби учні могли поступово переходити від менш 
важких завдань до більш складних.

Урок відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком частин, 
єдиною логікою розгортання діяльності вчителя й учнів/учениць, кроків, що 
обумовлюють рух до мети уроку.

Під час уроку проводиться систематичне та планомірне оцінювання 
освітніх досягнень учнів. 

Зміст уроку передбачає такі вимоги, як: повноту (відповідно до 
навчальної програми); науковість; зв'язок із життям; доступність (але 
достатню ступінь складності); систематичність і послідовність.

На уроці доцільно застосовувати класну, групову, індивідуальну форми 
організації, цілеспрямовану розмаїтість структури і форм проведення уроку, 
практико-орієнтовані завдання, раціональні форми зворотного зв’язку 
«учитель-учень», відсутність шаблону, високу моторну щільність уроку (без 
невиправданих пауз і витрачання надмірного часу на пояснення тощо), 
економія часу.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 
фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 
518/674 учні/учениці розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну 
медичні групи.

Для основної медичної групи навчання проводиться в повному обсязі 
згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей 
розвитку дитини.

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної 
групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують 
навчальний матеріал відповідно до вимог цієї модельної навчальної програми. 
Участь у змаганнях – за додатковим дозволом лікаря. 

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної 
групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують 
корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не 
протипоказані.
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Учні/учениці, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, 
а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути 
обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме 
навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до 
підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної 
культури.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ 
учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути 
спрямовані на формування компетентностей, підвищення рухового режиму у 
вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. Учні/учениці 
можуть узгоджувати із вчителем індивідуальну програму самостійних занять 
в поза навчальний час з різних варіативних модулів чи інших, безпечних видів 
рухової активності.

У разі відставання у функціональних можливостях організму і фізичному 
розвитку учитель складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих 
занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх 
виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, 
відмітки про виконання завдання.

Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці 
додаткові бонуси при оцінюванні освітніх досягнень.

Комплекс обов’язкових результатів складає основу для формування 
майбутньої готовності виконувати громадянський та конституційний 
обов’язок щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 
держави. В цьому контексті, завдання на основі проблемного та діяльнісного 
підходів доцільно пов’язувати з розвитком природних здібностей і 
вдосконалення фізичних якостей. Враховуючи вікові особливості 
учнів/учениць 5-6 класу та сенситивні періоди розвитку – сприяти зростанню 
рівня їх функціонального стану та фізичної підготовленості є важливим 
завданням вчителя.

Обмеження часу шкільного уроку потребує особливої уваги до так 
званого «перенесення» фізичних якостей. При використанні на уроці 
широкого спектру різноспрямованих фізичних вправ, засобів інваріантного і 
варіативних модулів, доцільно враховувати позитивне і негативне 
перенесення фізичних якостей; позитивний вплив одних вправ для розвитку 
певної фізичної якості на виконання інших вправ тощо.

Ефективне наскрізне проведення фізичної підготовки спирається на 
застосування вправ для розвитку різних фізичних якостей в кожному уроці 
протягом навчального року. При цьому, темп виконання, амплітуду, кількість 
повторень учні та учениці регламентують самостійно у відповідності до свого 
поточного стану. Доцільним є тільки визначати час скільки буде тривати 
рухове завдання. Таким чином, на розвиток основних фізичних якостей буде 
здійснюватися постійний систематичний вплив із  поступовим зростанням 
навантаження.

В структурі основної частини уроку доцільно виділяти складову частину 
засобів інваріантного модулю і другу складову частину варіативних модулів 
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за вибором учня/учениці. Таким чином вдосконалення функціонального стану 
і підвищення рівня фізичного розвитку зумовлюються вправами та засобами 
розвитку фізичних якостей, які застосовуються в першій половині основної 
частини уроку. Друга половина основної частини, як правило присвячується 
заняттям варіативними модулями, які обрали учні. При цьому слід 
враховувати прямий і перехресний вплив цих занять на вдосконалення 
функціонального стану і підвищення рівня фізичного розвитку.

Наприкінці кожної чверті/триместра в закладі освіти проводяться 
фізкультурно-оздоровчі масові заходи за програмою Всеукраїнської 
учнівської ліги «Здорова Україна» (ігри, змагання, челенджі, квести тощо), які 
охоплюють усіх учнів/учениць закладу освіти і спрямовані на закріплення і 
вдосконалення вивчених варіативних модулів. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність дозволяє вчителю залучити, 
об'єднати учнів та учениць для взаємодії, оцінити виконання освітніх завдань 
під час проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного 
виховання, участі у позакласних формах фізичного виховання, організаційної 
діяльності з фізичного виховання в школі, досягнення цілей для реалізації у 
процесі самостійних занять тощо.

Основу для ефективної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та 
учениць складають такі підходи, як вибір варіативного модулю, гендерність, 
доступність, безпека. Таким чином види фізичної активності для 
фізкультурно-оздоровчої діяльності мають змінюватися кожної 
чверті/триместра у відповідності до змін (вибору) варіативних модулів на 
уроках фізичної культури.

Фізкультурно-оздоровча діяльність учнів та учениць в певному виді 
фізичної активності (варіативному модулі) повинна включати декілька етапів. 
Це дозволить сформувати зацікавленість, стійку мотивацію, сталу звичку до 
занять фізичною активністю.

При організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учні та учениці 
повинні залучатися не лише в якості учасників, але й у якості організаторів, 
інструкторів, консультантів, сценаристів, суддів, волонтерів, ведучих, 
асистентів, хронометристів, секретарів, операторів, журналістів тощо.

Основу фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та учениць складають 
заходи «Всеукраїнської учнівської ліги «Здорова Україна» (далі – Ліга), які 
передбачають проведення ігор, показових виступів з варіативних модулів, які 
щойно вивчалися на уроках. Заходи Ліги враховують сезонні особливості 
застосування видів фізичної активності і варіативних модулів і діляться на 
сезони: осінь, зима, весна. При цьому види фізичної активності (варіативні 
модулі) мають змінюватися у відповідності до вподобань учнів та учениць.

Заходи Ліги передбачають об'єднання і залучення усього контингенту 
учнів та учениць закладу освіти, а також залучення вчителів та батьків до 
фізкультурно-оздоровчої діяльності без попереднього відбору. Частково 
заходи Ліги можуть проводитися в режимі уроків фізичної культури.
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Перший етап - «Ліга дружніх». Заходи Ліги проводиться в кожному класі 
закладу або декількох класах одного віку. Команди - учасники об’єднуються 
самими учнями, їх склади не можуть змінюватися на наступних етапах Ліги.

Другий етап – «Ліга сміливих». Заходи Ліги організуються спільно 
колективами двох не надто віддалених один від одного закладів освіти 
(партнерів – суперників). В іграх та показових виступах цього етапу Ліги 
залучаються усі учні та учениці обох закладів освіти. 

Третій етап – «Перша ліга». Заходи Ліги організуються в територіальній 
громаді, районі, місті. У заходах «Першої ліги» беруть участь усі команди, які 
взяли участь у «Лізі сміливих» з усіх шкіл району/міста з визначених видів 
фізичної активності (варіативни модулів). 

Четвертий етап – «Вища ліга» (обласний етап). Фізкультурно-оздоровчі 
заходи «Вищої ліги» проводяться між усіма командами, які пройшли відбір 
«Першої ліги» з усіх територіальних громад/районів/міст області з визначених 
видів фізичної активності (варіативних модулів).

П’ятий етап – «Супер ліга». Змагання «Суперліги» проводяться між усіма 
командами, які отримали право представляти свою область і заклад освіти у 
«Вищій лізі» з усіх областей з визначених видів фізичної активності 
(варіативних модулів). Переможець «Суперліги» визначається за 
олімпійською системою (play off). Більше про особливості організації 
фізкультурно-оздоровчих заходів  «Всеукраїнської учнівської ліги «Здорова 
Україна» дивись в модельній навчальній програмі.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що 
проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, 
семестрове, річне.

Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання 
здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають 
цифрами від 1 до 12.

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень 
учня/учениці 5-6 класу з фізичної культури та інших предметів, визначених 
освітньою програмою закладу освіти.

Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до 
переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової 
середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за 
результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками, 
які працюють з класом. Спостереження на уроках фізичної культури 
проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. Вчителю 
фізичної культури рекомендовано позначати особливо виражені наскрізні 
вміння учня/учениці, зокрема, вияв інтересу до навчання, розуміння отриманої 
інформації, прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та 
системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв 
ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, 
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати 
з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь. 
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Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки 
навпроти сформованого уміння. 

Заповнення графи «Характеристика результатів навчання» заповнюється 
з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів 
упродовж навчального року.

Рекомендується у класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням 
підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати 
першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень 
орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, 
Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних 
балів. 

Основною ланкою в системі контролю на уроці фізичної культури є 
поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення 
рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо 
застосовуваних технологій навчання.

Основна функція поточного контролю – навчальна. Тематичне 
оцінювання здійснюється на підставі поточного оцінювання освітньої 
діяльності учня/учениці за певний період, як правило начальну чверть чи 
триместр.

Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю 
загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий 
контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального 
матеріалу і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями 
раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на 
основі програми, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості 
учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. 
Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі 
тестування тощо.

Оцінка за семестр ставиться за результатами поточного (формувального) 
оцінювання та контролю загальних результатів. Річне оцінювання 
здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ 
семестри.

Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані результати навчання, 
передбачені навчальною програмою, а також на оцінювання рівня 
сформованості компетентностей учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 
потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, де 
зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, 
що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 
освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням 
їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

При оцінюванні рівня сформованості компетентностей учнів з 
особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання, вміння, види 
діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня 
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з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я.

Державний стандарт початкової освіти, Закон України «Про повну 
загальну середню освіту» визначають формувальне оцінювання серед 
основних різновидів оцінювання. Формувальне оцінювання – це оцінювання 
під час навчання і «для навчання» – тому що, на відміну від підсумкового, має 
на меті формування (або форматування) освітнього процесу з урахуванням 
освітніх потреб кожного учня задля більш ефективного формування 
необхідних знань, умінь та ставлень. «Оцінювання» не обмежується 
виставленням оцінки. Це послідовна змістовна взаємодія між учнем, учителем 
і батьками, щодо освітніх досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і 
критеріїв.

Формувальне оцінювання спирається на систему прийомів, що вчитель 
застосовує під час навчання та має ґрунтуватися на певних ціннісних 
орієнтирах. Для успішного застосування формувального оцінювання освітній 
процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня 
бути активним його учасником, а не пасивним «отримувачем» знань і оцінок. 
Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться «йти на 
ризик» – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не 
вміють або не знають.

До компонентів успішного застосування формувального оцінювання 
відносяться: забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з 
учнями/ученицями; активна участь учнів/учениць у процесі власного 
навчання; корегування процесу навчання з урахуванням результату 
оцінювання; визнання вагомого впливу оцінювання на мотивацію та 
самоутвердження учнів, які, у своєю чергою, впливають на навчання; уміння 
учнів оцінювати свої знання самостійно.

Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального 
оцінювання можна представити у вигляді такої послідовності дій:

• Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів освітніх цілей.
• Створення ефективного зворотного зв’язку.
• Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.
• Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.
• Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність 

(рефлексія).
• Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання.
У процесі навчання об’єктом оцінювання є діяльність учня для 

досягнення цілей навчання. Отже, розроблення освітньої цілі є основою всіх 
видів оцінювання. Оцінювання може виміряти, на якому рівні досягнута ціль. 
Це можливо за умови, що ціль є вимірною. На початковому етапі вчитель 
розробляє, доводить до відома й обговорює з учнями/ученицями цілі уроку, 
або низки уроків і завдань. Регулярні обговорення в майбутньому мають 
перерости у традиційну спільну роботу вчителя з учнями. Ефективний 
зворотний зв’язок має бути чітким, зрозумілим, своєчасним, відбуватися в 
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атмосфері доброзичливості і взаємоповаги, забезпечення активної участі учнів 
у процесі пізнання, вдосконалення. Знання, вміння та навички мають бути 
інструментами з якими учень має працювати: застосовувати, шукати умови й 
межі застосування, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити 
нові зв’язки і співвідношення тощо. Це забезпечується різноманіттям 
прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом.

Знання й розуміння учнями критеріїв оцінювання, робить процес 
оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів. Укладання критеріїв 
спільно з учнями сприяє позитивному ставленню до процесу оцінювання. 
Критерії, розроблені для формувального, оцінювання мають описувати те, що 
заявлено в освітніх цілях. Важливим є ознайомлення учнів із критеріями до 
початку виконання завдання, а також представлення критеріїв у вигляді 
градації – опису різних рівнів досягнення очікуваного результату. Чим 
конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішою для учнів є діяльність 
щодо успішного виконання завдання.

У процесі формувального оцінювання доцільно використовувати 
самооцінювання, що дозволяє учням/ученицям бачити мету навчання й 
досягати успіху, формувати вміння учнів/учениць аналізувати власну 
діяльність (рефлексія). Для самостійного оцінювання можна використовувати 
різні форми карт, таблиці самооцінки тощо. Самооцінювання передує 
оцінюванню роботи вчителем/вчителькою. Із метою формування адекватного 
самостійного оцінювання застосовується порівняння двох самооцінок: 
прогностичної та ретроспективної. Водночас самооцінювання передбачає не 
лише оцінювання учнем/ученицею власної роботи, але й визначення проблем 
і способів їх вирішення. Доцільно також використовувати взаємооцінювання.

Формувальне оцінювання уможливлює відстеження 
вчителем/вчителькою процесу просування учня/учениці до освітніх цілей, 
корегування освітнього процесу на ранніх етапах, а учневі/учениці – 
усвідомлення більш високої відповідальності за самоосвіту.

Даною модельною навчальною програмою передбачене застосування 
практик формувального оцінювання з одночасним використанням їх 
результатів для поточного і підсумкового оцінювання з формувальною метою 
– тобто для надання й отримання зворотного зв’язку, щодо успіху та рівня 
складності завдань, визначення подальших освітніх цілей і коригування 
навчання з орієнтацією на виявлені потреби учнів/учениць, формування 
загальної культури оцінювання.

Вибір форм, змісту та способів формувального оцінювання в комплексі з 
поточними і підсумковими формами здійснюється педагогічними 
працівниками закладу освіти залежно від дидактичної мети. 

Формувальне оцінювання в комплексі з поточними і підсумковими 
формами відбувається із застосування таких основних способів:

- оцінку динаміки функціонального стану та фізичного розвитку, яка 
визначається шляхом порівняння результатів поточного і підсумкового 
тестування та їх аналізу, щодо рівня досягнення поставлених цілей; 
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- оцінку динаміки використання техніки різних фізичних вправ у 
повсякденній, ігровій і змагальній діяльності; 

- оцінку виконання освітніх завдань під час проведення уроків фізичної 
культури та позакласних форм фізичного виховання, участі у позакласних 
формах фізичного виховання, організаційної діяльності з фізичного виховання 
в школі, досягнення цілей для реалізації у процесі самостійних занять, 
створення портфоліо (творчі розробки проектів, комплексів фізичних вправ, 
індивідуальної програми занять, загартування, різних форм самоконтролю), в 
тому числі і з використанням  інформаційних технологій, технологічних 
гаджетів для самоконтролю і самооцінки.

З метою визначення вихідних даних для формувального оцінювання 
динаміки фізичної підготовленості учнів/учениць у вересні-жовтні може 
проводитися тестування рівня розвитку основних фізичних якостей, а саме:

 • Швидкість: біг 30 м (с) (залежно від віку і статі); 
• Витривалість: рівномірний біг без урахування часу (м) (залежно від віку 

і статі); 
• Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) (залежно від 

віку і статі); 
• Сила: згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) 

(залежно від віку і статі); 
• Спритність: човниковий біг 4×9 м (с) (залежно від віку і статі); 
• Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см) (залежно від віку і 

статі); 
• Метання малого м’яча на дальність (м) (залежно від віку і статі) тощо.
Різновиди тестів можуть змінюватися в залежності від планів вчителя та 

потреб учнів/учениць.
Поточне оцінювання динаміки результатів тестування функціонального 

стану та фізичного розвитку, на розсуд вчителя/вчительки, може здійснювати 
декілька разів протягом навчального року. При цьому не можна акцентувати 
увагу учнів/учениць на необхідності досягнення конкретного результату «на 
оцінку», виділяти окремі уроки або їх частини для прийомки тестів. Тестове 
завдання має виконуватися і виглядати природно у структурі уроку, без 
додаткового психологічного тиску і зайвої уваги з боку учасників процесу і 
зниження моторної щільності через очікування свої черги на тестування. 
Отримані результати тестувань рівня фізичних якостей заносяться до 
персональної порівняльної таблиці чи порт фоліо учня/учениці  і не можуть 
застосовуватися для ранжування і порівняння учнів/учениць між собою.

Безпосередньо формувальне оцінювання освітніх досягнень учнів 5-х – 6-
х класів переважно здійснюється вчителем вербально.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 
освітньої галузі «Фізична культура» об’єднано в три групи, а саме:

Формування психічної та соціально-психологічної сфери особистості, 
засобами фізичного виховання, спирається на стимулювання когнітивного 
розвитку учнів/учениць, який полягає у змінах, що відбуваються у сприйманні, 
пам'яті, мисленні, уяві, мовленні тощо. В умовах занять фізичною культурою 
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психічна та соціально-психологічна сфери особистості формується при 
застосуванні компетентнісного, проблемного, діяльнісного підходів, 
відповідних педагогічних методик використання засобів фізичного виховання, 
фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності.

Систематичних занять фізичною культурою, володіння технікою 
виконання фізичних вправ досягають через:

- формування свідомого ставлення до фізичної активності, розвитку в 
учнів/учениць розумових процесів і мисленнєвих операцій, як-от 
запам’ятовування, розуміння, застосування, аналіз, синтез  та оцінка завдяки 
використанню компетентнісного, проблемного і діяльнісного підходів; 

- використання в різних життєвих ситуаціях індивідуальних оптимальних 
способів виконання фізичних вправ, набутих в ході ігрової і фізичної 
діяльності.

Усвідомлення значення фізичної/рухової активності для підтримання 
стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання відбувається на 
фоні формування компетентностей, умінь та навичок, вдосконалення 
розумових процесів застосування, аналізу, синтезу, оцінки та ін., достатнього 
рівня фізичного розвитку, самореалізації у навчальній, фізкульутрно-
оздоровчій та ігровій діяльності тощо.

Формування готовності виконувати громадянський та конституційний 
обов’язок, щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 
держави. В цьому контексті, завдання на основі проблемного та діяльнісного 
підходів доцільно пов’язувати з розвитком природних здібностей і 
вдосконалення фізичних якостей.

Організація дистанційної роботи вчителя фізичної культури в 
умовах воєнного стану та карантину.

Безпекові заходи воєнного стану, карантинні заходи обмежують людину 
в «живому» спілкуванні, звичному для себе способі життя. Але найвагомішою 
проблемою є обмеження рухової активності. Це найбільше відчуває організм 
дитини, який потребує постійної динаміки, впливу ультрафіолетових 
променів, свіжого повітря тощо. Все це в комплексі ставить перед вчителем 
фізичної культури завдання знаходити дієві шляхи у вирішенні складних 
питань дистанційного навчання. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 
освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з 
використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів і учениць, 
давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.

Для фахівців фізичної культури це досить складне завдання, тому що 
виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та 
фізичних зусиль учнів.

Основною метою організації дистанційного навчання є досягнення 
вмотивованого, свідомого, відповідального виконання фізичних вправ 
учнями. Можливості он-лайн спілкування та індивідуальна траєкторія 
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навчання, дозволяють вчителю, через тісну комунікацію з учнями, досягнути 
цієї мети.

Кожен(на) учитель/учителька, стикаючись із викликом організації 
дистанційного навчання, має скоригувати власні календарно-тематичні плани, 
оптимізувати матеріал та очікувані результати, заплановані на період 
дистанційного навчання. 

Важливо забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання, 
водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути недосяжними в нових 
умовах, деякі - потребуватимуть незначної корекції, а частина — залишаться 
незмінними.

Завдання вчителя співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу. 
Він має розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її 
обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. Рекомендуємо вчителям 
розпочати з планування графіка своєї роботи, визначити базові інструменти та 
платформу. 

Вчителю треба пересвідчитись, що він технічно готовий(а) до праці на 
обраній платформі, провести пробний урок з колегами, скласти графік онлайн-
зустрічей з учнями, створити групу або спільноту з учнями в зручному 
месенджері та повідомити про дату і час занять.

Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння 
відповідними компетентностями та досягнення передбачених результатів 
навчання і фізичного виховання, дотримуючись принципу академічної 
доброчесності. 

Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для 
навчання, сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених 
результатів.

Перед початком роботи бажано зробити онлайн-конференцію з учнями та 
їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, 
скоординувати роботу всіх у зручному форматі.

Найстійкішою мотивацією є внутрішня (когнітивна), тобто мотивація 
усвідомленої дії. У дистанційному навчанні з фізичної культури вона відіграє 
головну роль. Успіх вчителя пролягає через формування в учнів усвідомлення 
необхідності виконувати фізичні вправи в умовах ізоляції. В свою чергу цього 
можна досягти тільки через індивідуальний підхід до кожного учня з 
врахуванням його мотивів, умов життя та ін. Слід відмітити, що кількість 
чинників, на які має зважати вчитель фізичної культури, значно більша на 
відміну від завдань інших вчителів-предметників.

Діалог між учителями й учнями є важливим у ході як письмового, так і 
усного онлайн-спілкування. При цьому необхідно, щоб учень чи учениця 
отримували якісний зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація. 
При роботі в групі або спільноті вчителю/вчительці необхідно створювати для 
окремого учня або учениці ситуації успіху поруч з однолітками.

Створення ситуації успіху в умовах занять фізичною культурою, стає чи 
не найголовнішим засобом підвищення мотивації учнів і створення дієвої, 
взаємодії з вчителем, заснованої на довірі.
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Саме ефективний зворотній зв'язок, дозволить дитині бачити свої успіхи 
і вчитися працювати над помилками. Мотивація досягнення реалізується в 
успішності освітньої діяльності учнів, у прагненні до поставлених цілей і 
виявленні наполегливості. Учні й учениці, орієнтовані на успіх, частіше 
досягають своїх цілей. 

В умовах дистанційного навчання особливо важливо хвалити учнів, 
відзначати їхні досягнення й успіхи, навіть невеликі.

Використовуючи відео учнів, для додаткової мотивації, можна 
організувати челенджі (учні самостійно можуть запропонувати ідею і 
реалізувати челендж) та онлайн змагання за методикою Junior (методика 
передбачає, розподіл учнів на групи складності, рівням підготовленості, 
номінаціям, тощо). Головна мета уникнути приниження перед однолітками і 
підвищити мотивацію займатися й надалі.

Із метою залучення учнів і учениць до здорового способу життя, 
організації на уроках фізкультури нових видів спорту (петанк, фрізбі, workout, 
чирлідинг, хортинг та інших) проведено Всеукраїнський проєкт «Junior» для 
вчителів фізичної культури «Онлайн-уроки з Junior».

Онлайн-уроки містять вправи, які відповідають різним варіативним 
модулям навчальних програм з фізичної культури. Усе це дозволяє вчителям 
моделювати процес фізичного виховання максимально наближено до їх 
календарних планів. За цим посиланням можна ознайомитись із онлайн-
уроками фізичної культури: youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-
YoexQ?view_as=subscriber 

Міністерством цифрової трансформації відзнято для учнів і учениць 
освітній серіал із фізичної культури, що складається з 12 відеоуроків по 3–6 
хвилин. 

Теми уроків фізкультури охоплюють присідання та випади, планку, 
згинання розгинання біг на одному місці, йогу, стрибки, прес, набивання м’яча 
та багато іншого. Вам продемонструють, як смартфон може стати 
мінітренером https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-
fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvth
ove 

З початку воєнного стану на сайті Міністерства освіти і науки України 
започатковано Всеукраїнський розклад https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-
rozklad на якому в прямому ефірі проводилися уроки фізичної культури он-
лайн від провідних вчителів країни різних областей. В період літніх канікул на 
Всеукраїнському розкладі розміщувалися спортивні тренування он-лайн для 
учнів і учениць з різних видів спорту. Усі уроки та тренування доступні на 
YouTube каналі: https://www.youtube.com/c/JuniorZUA 

Під час організації дистанційного навчання вчителю необхідно врахувати 
наступне:

- Особистий приклад вчителя!
- План роботи вчителя фізкультури на період карантину чи воєнного 

стану.
- Знання учнями правил самостійних занять фізичними вправами.

file:///C:/Users/svatlana.fitsailo/Downloads/youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ%3Fview_as=subscriber
file:///C:/Users/svatlana.fitsailo/Downloads/youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ%3Fview_as=subscriber
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://www.youtube.com/c/JuniorZUA
bomba
Підсвічування
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- Правила самоконтролю під час виконання практичних завдань.
- Виконання фізичних вправ протягом дня (ранкова руханка, 

фізкультурні паузи під час роботи за комп’ютером, смартфоном тощо).
- Робота з батьками щодо організації дистанційної роботи з фізичної 

культури.
- Виконання фізичних вправ тільки за умови гарного самопочуття, 

дотримуючись усіх вимог карантинних заходів.
- Врахування місця проживання учнів (квартира, будинок, наявність 

власного подвір’я тощо).
- Використання нестандартного обладнання для занять в домашніх 

умовах.
- Забезпечення зворотнього зв’язку з учнями та батьками.

Під час карантину ефективним буде проведення учнями самостійних 
занять фізичними вправами в умовах, у яких мешкає школяр.

 Ці заняття надають можливість оволодіти цілим рядом рухових умінь та 
навичок, які непередбачені програмою з фізичного виховання, розширити 
діапазон рухових дій.

До основних форм самостійних занять відносять:
− ранкову гігієнічну гімнастику;
− фізичні вправи протягом дня.
− виконання елементів спеціальної фізичної підготовки 

варіативних модулів навчальної програми «Фізична культура»
Ранкова гігієнічна гімнастика входить в розпорядок дня в ранковий час 

після пробудження від сну.
В комплекс слід включати вправи для всіх груп м'язів, вправи на гнучкість 

і дихальні вправи. Не рекомендується виконувати вправи статичного 
характеру, зі значними обтяженнями, на витривалість (наприклад, тривалий 
біг до втоми).

При складанні комплексів та їх виконанні рекомендується фізичне 
навантаження на організм підвищувати поступово, з максимумом у середині 
чи в другій половині комплексу.

Кожну вправу слід починати в повільному темпі й з невеликою 
амплітудою рухів з поступовим її збільшенням. Між серіями з 2-3 вправ (а для 
силових вправ - після кожного) виконуються вправи на розслаблення або 
повільний біг (20-30 с).

Дозування фізичних вправ, тобто збільшення або зменшення їх 
інтенсивності, забезпечується зміною амплітуди рухів, прискоренням або 
уповільненням темпу, збільшенням або зменшенням числа повторень вправ, 
включенням в роботу більшого або меншого числа м'язових груп, збільшенням 
або скороченням пауз для відпочинку.

Ранкова гігієнічна гімнастика може поєднуватися з самомасажем і 
загартовуванням організму. Відразу ж після виконання комплексу 
рекомендується зробити самомасаж основних м'язових груп ніг, тулуба і рук і 
виконати водні процедури з урахуванням правил і принципів загартовування.
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Фізичні вправи протягом дня забезпечують попередження стомлення, 
сприяють підтримці працездатності тощо. Вправи виконуються в перервах між 
заняттями з інших предметів.

Зазвичай це прості загально-розвивальні вправи (нахили, повороти, 
кругові рухи голови, кругові рухи в плечових, ліктьових суглобах тощо); 
ізометричні (максимальна напруга і розслаблення м'язів кистей, рук, ніг, 
тулуба); спеціальні для м'язів очей (рухи очей вправо-вліво, вгору-вниз, 
кругові рухи).

Вибір кількості занять на тиждень, залежить в значній мірі від мети 
самостійних занять. Для підтримки фізичного розвитку на досягнутому рівні 
досить займатися двічі на тиждень; для його підвищення – не менше трьох 
разів, а для досягнення помітних результатів – 4-5 разів на тиждень і більше.

Займатися фізичної культурою потрібно через 2-3 години після прийому 
їжі. Не рекомендуються фізичні навантаження вранці натщесерце, відразу 
після сну, а також пізно ввечері.

Тренувальні заняття, як правило, носять комплексний характер, тобто 
повинні сприяти розвитку всього комплексу фізичних якостей, а також 
зміцненню здоров'я та підвищенню загальної працездатності організму. 
Спеціалізований характер занять вимагає індивідуального підходу і 
попередньої підготовки, тобто спеціального добору тренувальних засобів, 
навантажень, місця і часу занять, консультацій з фахівцями.

Самостійні тренувальні заняття проводяться за загальноприйнятою 
структуру: підготовча (розминка), основна і заключна частини.

Під час організації самостійних занять учнів фізичними вправами 
вчителю фізичної культури рекомендуємо:

− забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної 
роботи учнів; 

− допомогти сформувати перелік вправ, і скласти комплекси для 
загального фізичного розвитку, розвитку окремих груп м’язів та основних 
фізичних якостей;

− запропонувати підбір окремих вправ та комплексів вправ із 
використанням дрібного інвентарю: амортизатори, джгути, еспандери, гантелі 
та ін.;

− розробити і запропонувати учням доступну систему моніторингу 
розвитку фізичних якостей.

Під час самостійних занять фізичними вправами учням необхідно 
слідкувати за самопочуттям. У разі виникнення симптомів простудних 
захворювань заняття потрібно негайно припинити, повідомити про 
погіршення самопочуття їхнім батькам і звернутися до закладу охорони 
здоров’я.

З метою методичної та практичної допомоги вчителю фізичної культури 
працюють інформаційні ресурси:

Сторінка на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змістуосвіти» «Освітня галузь “Фізична культура”: поради, документи, досвід 
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роботи»: https://imzo.gov.ua/osvitnia-haluz-fizychna-kul-tura-porady-dokumenty-
dosvid-roboty/ 

Telegram канал з оперативною інформацією про освітні та інші події для 
вчителів: https://t.me/ua_active_edu 

YuoTube канал UA_active з відео всеукраїнських семінарів та вебінарів 
марафону освітніх практик для вчителів і фахівців фізичної культури: 
https://www.youtube.com/channel/UC_0dwzYz4CZdsP_UCkzd2nA 

6 – 11 класи

Фізична культура

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток 
організму і вдосконалення його функцій. 

Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить 
навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є 
однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 
підпорядкування та форми власності. 

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти 
у 2022/2023 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в 
інваріантній складовій передбачено:

6-9 класи – 3 год; 
10 клас – 3 год; 
11 клас – 3 год.
Профільний рівень: 
10 клас - 6 год.; 
11 клас - 6 год.
Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових 

навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному 
обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному 
навантаженні вчителів. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне 
співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне 
чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного 
циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Під час складання 
розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної 
культури або проводити їх два дні поспіль. У разі необхідності планувати у 
розкладі уроки з фізичної культури у двох і більше класах одночасно, в одній 
спортивній залі чи майданчику мають перебувати учні/учениці, які 
відносяться до однієї вікової групи. Більшість уроків фізичної культури 
доцільно проводити на відкритому повітрі. 

Заняття з фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем 
фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: 
вчитель, тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо.

Фізичне виховання сьогодення потребує орієнтації на:

https://imzo.gov.ua/osvitnia-haluz-fizychna-kul-tura-porady-dokumenty-dosvid-roboty/
https://imzo.gov.ua/osvitnia-haluz-fizychna-kul-tura-porady-dokumenty-dosvid-roboty/
https://t.me/ua_active_edu
https://www.youtube.com/channel/UC_0dwzYz4CZdsP_UCkzd2nA
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- вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і компетентісно 
обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та 
фізичної індивідуальності учнів/учениць та молоді на всіх етапах навчання 
врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;

- створення освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову 
активність особистості та її організацію відповідно до вікової та психофізичної 
специфіки розвитку організму;

- інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей для 
додаткових форм фізичного виховання;

- створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної 
спрямованості за інтересами;

- формування стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення 
шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки;

- формування фізичної готовності молоді до виконання в майбутньому 
громадського та конституційного обов’язку, щодо відстоювання національних 
інтересів та незалежності держави.

- формування високих моральних якостей.
Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета 

здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України. Структура оновлених програм є 
максимально інформативною для вчителя. Дана структура дозволяє вчителю 
більш об’єктивно оцінити досягнення учня. 

У програмах чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний та ціннісний 
компоненти. Виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та 
сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», 
«Підприємливість та фінансова грамотність». 

Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно 
значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання 
учнів, та є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими 
компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і 
світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їхню поведінку в життєвих 
ситуаціях, за потреби в умовах надзвичайних ситуацій, підготовку до 
виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання 
національних інтересів та незалежності держави.

Очікувані результати навчальної діяльності учнів перенесені у ліву 
частину програми, вони є необхідними предметними компетентностями, і в 
той же час відповідають змістовим наскрізним темам.

Навчальні програми побудовані за модульною системою і містять 
інваріантну (обов’язкову) (теоретико - методичні знання та загальна фізична 
підготовка) та варіативну складову яка складається з модулів. У зв’язку зі 
збільшенням кількості годин в 11 класі на викладання навчального предмета 
рекомендується збільшити кількість модулів для опанування учнями до 4.

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 та 
10-11 класи є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні 
традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається 
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обов’язковим опитуванням. Перед початком навчального року шкільне 
методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у 
кожному класі. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад 
формує самостійно з варіативних модулів. На їх опанування відводиться 
приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість 
мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих 
модулів.

Наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, 
кадрове забезпечення та бажання учнів є критеріями відбору варіативних 
модулів навчальним закладом. Бажання учнів визначається обов’язковим 
письмовим опитуванням. Результати опитування додаються до протоколу 
шкільного методичного об’єднання. 

За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти 
навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» разом із спектром 
засобів і методів фізичної підготовки  є основою реалізації концепції 
навчальної програми. Зростання рівня фізичної підготовленості учнів та 
учениць є провідним завданням вчителя на шляху до реалізації програми, 
виховання майбутніх захисників України, формування в учнів/учениць  
рухових вмінь, навичок та фізичних якостей, які необхідні для успішної 
підготовки до майбутнього захисту держави, збереження власного життя під 
час надзвичайних ситуацій, забезпечення наскрізного розвитку фізичних 
якостей, системно використовуючи доступні засоби та методи.

Ефективна методика розвитку фізичних якостей враховує вікові та статеві 
особливості, психологічні, фізіологічні і біомеханічні передумови 
диференційованого і комплексного прояву фізичних якостей, підбір фізичних 
вправ, раціонального регулювання навантаження і відпочинку у процесі 
уроку.

Обмеження часу шкільного уроку потребує особливої уваги до так 
званого «перенесення» фізичних якостей. Повинні враховуватися позитивне і 
негативне перенесення фізичних якостей; позитивний вплив одних вправ для 
розвитку певної фізичної якості на виконання інших вправ; при постійному 
навантаженні м’язів одного боку тіла спостерігається перехресне перенесення, 
яке виражається у відповідному зростанні фізичної спроможності м’язів 
іншого боку тіла.

Алгоритм методики розвитку фізичних якостей має містити наступні 
операції:

1. На основі аналізу стану фізичної підготовленості конкретного 
учня/учениці, слід визначити, які саме фізичні якості слід розвивати і до якого 
рівня.

2. Відбір найбільш ефективних фізичних вправ для вирішення 
поставленого педагогічного завдання.

3. Визначення місця вправ в конкретному уроці і системі суміжних 
завдань і занять відповідно до закономірностей перенесення фізичних якостей.
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4. Визначення величини тренувальних навантажень та її динаміки 
відповідно для кожної з фізичних якостей.

Засоби та методи розвитку фізичних якостей інваріантного модулю слід 
планувати на весь навчальний рік, включаючи до плану усі прогнозовані і 
доступні до використання засоби з врахуванням принципів систематичності, 
безперервності. При плануванні фізичної підготовки, слід використовувати 
особливості розвитку фізичних якостей. 

Ефективна наскрізна побудова фізичної підготовки має спиратися й на 
безпосереднє планування розвитку різних фізичних якостей в кожному 
окремому уроці. 

З метою індивідуального підбору навантаження для різних вправ 
доцільним є використання таких підхід, як самовизначення дитини. При 
виконанні вправ не варто жорстко регламентувати виконання вправи. Нехай 
такі показники як темп виконання, амплітуду, кількість повторень учні та 
учениці регламентують самостійно у відповідності до свого поточного стану. 
Доцільним є тільки визначати час скільки буде тривати рухове завдання.

Таким чином, на розвиток усіх основних фізичних якостей повинен 
здійснюватися постійний систематичний вплив, який забезпечує поступове 
зростання навантаження. Ефективність фізичної підготовки підвищить 
контроль розвитку основних фізичних якостей на початку навчального року,  
та наприкінці. В залежності від індивідуальних завдань учнів та учениць 
протягом навчального року може проводитися додаткове оцінювання фізичної 
підготовленості, як комплексне так і окремих якостей.

Належний стан фізичного виховання в школі можливий за активної участі 
в ньому адміністрації, класних керівників, вчителів фізичної культури у 
тісному контакті з методичним медпрацівником школи, інакше кажучи, за 
повноцінної співпраці педагогів та лікаря. Необхідно щоб всі заходи з 
фізичного виховання проводилися з врахуванням фізичного стану і вікових 
особливостей учнів, при дотриманні всіх дидактичних методів. Вчитель 
фізичної культури повинен постійно здійснювати контроль за станом 
виконання фізичних вправ учнями на уроці, їх дозування, правильність 
виконання та рівень фізичного навантаження. 

 На сучасному етапі розвитку закладу загальної середньої освіти значне 
місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних 
технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та 
систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв’язки з природою, 
навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії 
між тілом і духом.

Основною формою організації освітнього процесу з фізичної культури в 
закладі загальної середньої освіти є урок.

Урок фізичної культури має проводитися із забезпеченням 
загальнопедагогічних вимог: санітарно-гігієнічних, психолого-фізіологічних, 
дидактичних, виховних.
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Вибудовуючи урок, необхідно визначити, яка навчальна інформація чи 
способи дії та на якому рівні мають бути засвоєні. На кожному уроці основний 
його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

– сприйняття, осмислення й запам’ятовування;
– застосування знань, вмінь, навичок за зразком;
– застосування знань, вмінь, навичок у новій ситуації.
На уроці фізичної культури реалізуються як загальнопедагогічні 

принципи навчання: науковості, систематичності й послідовності, свідомості, 
активності та самостійності у навчанні, наочності, ґрунтовності, зв’язку 
навчання з практичною діяльністю, доступності навчання та врахування 
індивідуальних особливостей учнів, емоційності навчання, так і специфічні 
принципи фізичного виховання:  принцип безперервності процесу фізичного 
виховання, системного чередування навантажень і відпочинку, поступового 
підвищення розвиваючо-тренувальних впливів, адаптивного збалансування 
динаміки навантажень, циклічності побудови занять, віковій адекватності 
напрямків фізичного виховання.

При плануванні уроку слід визначити види навчальної діяльності учнів з 
використанням компетентнісного і діяльнісного підходів. 

Вимоги до уроку, які необхідно враховувати:
1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, алей 

завдання, що передбачають засвоєння, застосування навчальної інформації на 
практиці.

2. Частина знань і вмінь повинна бути отримана учнями у процесі 
самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач та опанування 
способів діяльності у процесі пошуку. 

3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути 
варіативним. В одних випадках викладається готова інформація у формі 
пояснення, практичного показу і виконання вправ. В інших випадках матеріал 
вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів і видів 
навчальної діяльності учнів для її доказового рішення.

Науковість у змісті уроку є ознайомлення учнів у ході діяльності із 
доступними для них науковими методами вирішення практичних завдань 
освітнього процесу і життєвих ситуацій.

Важливою стороною уроку є індивідуалізація навчання. Цьому сприяє 
програмна позиція можливості індивідуального вибору засобів навчання 
(варіативних модулів) на кожному уроці.  Використання навчального 
матеріалу різного ступеня складності за змістом, кількістю повторень, 
амплітудою, темпом виконання тощо, враховує інтереси та можливості різних 
учнів. Складний матеріал, ступінь навантаження тощо можуть виявитись не 
під силу деяким учням для активного засвоєння і виконання. Доручення учням 
завдань для самостійного виконання, передбачає щоби учні могли поступово 
переходити від менш важких завдань до більш складних. 

Урок відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком частин, 
єдиною логікою розгортання діяльності вчителя й учнів/учениць, кроків, що 
обумовлюють рух до мети уроку.
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На уроці здійснюються формування і розвиток компетентностей учнів за 
допомогою відтворення знань, вправ, вмінь, навичок, шляхом виконання 
завдань на їх застосування у нестандартних ситуаціях.

Під час уроку проводиться систематичне та планомірне оцінювання 
освітніх досягнень учнів. 

Зміст уроку передбачає такі вимоги, як: повноту (відповідно до 
навчальної програми); науковість; зв'язок із життям; доступність (але 
достатню ступінь складності); систематичність і послідовність.

В уроці доцільно застосовувати класну, групову, індивідуальну форми 
організації, цілеспрямовану розмаїтість структури і форм проведення уроку, 
практико-орієнтовані завдання, раціональні форми зворотного зв'язку 
«учитель-учень», відсутність шаблону, високу моторну щільність уроку (без 
невиправданих пауз і витрачання надмірного часу на пояснення тощо), 
економія часу.

В структурі основної частини уроку доцільно виділяти складову частину 
засобів інваріантного модулю і другу складову частину варіативних модулів 
за вибором учня/учениці. Таким чином вдосконалення функціонального стану 
і підвищення рівня фізичного розвитку зумовлюються вправами та засобами 
розвитку фізичних якостей, які застосовуються в першій половині основної 
частини уроку. Друга половина основної частини, як правило присвячується 
заняттю за варіативним модулем, які обрали учні. При цьому слід враховувати 
прямий і перехресний вплив цих занять на вдосконалення фізичних якостей, 
функціонального стану, підвищення рівня фізичного розвитку.

Воєнна агресія проти України, карантинні заходи, які були запровадженні 
в закладах загальної середньої освіти в минулих навчальних роках, внесли 
суттєві корективи щодо організації навчального процесу з фізичної культури. 
Питання організації ефективного дистанційного та змішаного навчання стали 
питаннями безпеки і збереження життя учнів і учениць. Тому пропонуємо 
інструктивно-методичні рекомендації для очного навчання та дистанційного 
навчання.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 
фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 за № 
518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні 
групи.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому 
законодавством порядку. Не допускати на уроках фізичної культури 
навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження. Враховуючи 
загальнодержавні карантинні заходи, можуть бути доповнення щодо 
медичного обстеження учнів. Довідки про стан здоров’я учнів і учениць 
збираються медичними працівниками закладу освіти. Зібрана інформація 
надається адміністрації, після чого доводиться до педагогічного складу 
закладу.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 
тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково 
присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для 
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учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної 
медичних груп, встановлює учитель фізичної культури. 

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ 
учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути 
спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення 
рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних 
якостей учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-
оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, 
послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби 
самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Учні/учениці можуть 
узгоджувати із вчителем індивідуальну програму самостійних занять в поза 
навчальний час з різних варіативних модулів/видів спорту чи інших, 
безпечних видів рухової активності. Самостійні заняття за індивідуальною 
програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси під час оцінювання 
навчальних досягнень. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні 
навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Порядок їх 
проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного 
планування.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури 
може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися 
окремо від прийому навчального нормативу).

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки 
особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4. Засвоєння теоретико - методичних знань.
При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час 

здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Учитель має 
зробити так, щоб урок фізичної культури був не просто уроком, а подією, на 
яку б хотілося бігти. Учні мають бути мотивовані не оцінкою, а результатом і 
своїм прогресом.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури 
затверджені наказом МОН України від 05.05.2008 № 371.

У попередні роки період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з 
метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом 
навчальних нормативів не здійснювався, а заняття мали рекреаційно-
оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Рекомендуємо у 2022-
2023 навчальному році, враховуючи вплив на учнів/учениць умов воєнного 
стану, збільшити період адаптації учнів до фізичних навантажень за рішенням 
педагогічної ради та наказом директора школи. 

Необхідно максимально використовувати можливість проведення  уроків 
фізичної культури на пришкільних спортивних майданчиках, на локаціях 
активних парків (при наявності поблизу закладу освіти), особливо у тих 
закладах загальної середньої освіти, в  спортивних залах яких  перебувають 
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декілька класів одночасно.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, 

непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є 
підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє 
навчання в закладах освіти іншого типу (спортивних школах тощо). Так, у 
закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при 
оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з 
відповідних видів спорту (легка атлетика, гімнастика та ін.) у позашкільних 
закладах.

Під час проведення занять із фізичної культури слід дотримуватись 
«Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної 
культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН 
України від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України                 
9 серпня 2010 року за № 651/17946).

Наприкінці кожної чверті в освітньому закладі рекомендується проводити 
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи (ігри, змагання, челенджі, 
квести тощо), які охоплюють усіх учнів/учениць і спрямовані на закріплення і 
вдосконалення вивчених варіативних модулів. Окремі заходи можуть 
проводитися в режимі уроку з фізичної культури (урок-змагання). Доцільно до 
проведення спортивно-масових заходів долучати батьків у якості учасників і 
глядачів, жителів громади.

Фізкультурно-оздоровча діяльність
Фізкультурно-оздоровча діяльність закладу освіти спрямована на 

реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання освітньої галузі 
фізичної культури, зазначених в додатку 22 Державного стандарту базової 
середньої освіти і спирається на підходи та зміст даної програми. Уроки 
фізичної культури і фізкультурно-оздоровчі заходи закладу освіти повинні 
бути гармонійно поєднаними в єдиний діяльнісний процес, спрямований на 
формування компетентностей учнів та учениць.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова діяльність дозволяє 
вчителю залучити, об'єднати учнів та учениць для взаємодії, оцінити 
виконання освітніх завдань під час проведення уроків фізичної культури та 
позакласних форм фізичного виховання, участі у позакласних формах 
фізичного виховання, організаційної діяльності з фізичного виховання в 
школі, досягнення цілей для реалізації у процесі самостійних занять тощо.

Основу для ефективної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та 
учениць складають такі підходи, як вибір варіативного модулю, гендерність, 
доступність, безпека. Вибір учнів та учениць визначає види фізичної 
активності для організації фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладі 
освіти. Таким чином види фізичної активності для фізкультурно-оздоровчої 
діяльності мають змінюватися кожної чверті/триместрі у відповідності до змін 
(вибору) варіативних модулів на уроках фізичної культури.

Фізкультурно-оздоровча діяльність учнів та учениць в певному виді 
фізичної активності (варіативному модулі) повинна включати декілька етапів. 
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Це дозволить сформувати зацікавленість, стійку мотивацію, сталу звичку до 
занять фізичною активністю.

При організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учні та учениці 
повинні залучатися не лише в якості учасників, але й у якості організаторів, 
інструкторів, консультантів, сценаристів, суддів, волонтерів, ведучих, 
асистентів, хронометристів, секретарів, операторів, журналістів тощо.

Основу фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та учениць складають 
заходи «Ліг активних учнів та учениць здорової України» (далі – Ліга), які 
передбачають проведення ігор, показових виступів з варіативних модулів, які 
щойно вивчалися на уроках, у відповідності до регламенту (спрощених 
правил). Заходи Ліги враховують сезонні особливості застосування видів 
фізичної активності і варіативних модулів і діляться на сезони: осінь, зима, 
весна. Відповідно заходи Ліги доцільно організовувати восени, взимку і 
навесні. При цьому види фізичної активності (варіативні модулі) мають 
змінюватися у відповідності до вподобань учнів та учениць.

Заходи Ліги передбачають об'єднання і залучення усього контингенту 
учнів та учениць закладу освіти, а також залучення вчителів та батьків до 
фізкультурно-оздоровчої діяльності без попереднього відбору. Частково 
заходи Ліги можуть проводитися в режимі уроків фізичної культури.

Перший етап - «Ліга дружніх». Заходи Ліги проводиться в кожному класі 
закладу або декількох класах одного віку. Команди - учасники об’єднуються 
самими учнями, їх склади не можуть змінюватися на наступних етапах Ліги.

Ігри «Ліги дружніх» проводяться в закладі освіти в режимі уроків або 
окремого заходу. Команди учням яких краще вдалося впоратися із завданням 
відносяться до І рівня підготовленості. Команди, учасникам яких не все 
вдалося відносяться до ІІ рівня підготовленості. Всі учні та учениці, які взяли 
участь, нагороджуються. 

Метою «Ліги дружніх» є залучення до фізкультурно-оздорвочої 
діяльності усіх учнів та учениць закладу освіти, сприяти їх участі у «Лізі 
сміливих». 

Другий етап – «Ліга сміливих». Заходи Ліги організуються спільно 
колективами двох не надто віддалених один від одного закладів освіти 
(партнерів – суперників). В іграх та показових виступах цього етапу Ліги 
залучаються усі учні та учениці обох закладів освіти. Склади команд, 
сформовані на попередньому етапі («Ліга дружніх»), не змінюються. Ігри та 
показові виступи проводяться за попереднім розподілом команд відповідно до 
І та ІІ рівня підготовленості. Всі учні та учениці, які взяли участь, 
нагороджуються. 

Метою «Ліги сміливих» є залучення до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності усіх учнів та учениць обох закладів освіти, сприяти залученню від 
50% до 75% учнів та учениць до участі у районному/міському етапі «Перша 
ліга».

Третій етап – «Перша ліга». Заходи Ліги організуються в територіальній 
громаді, районі, місті. У заходах «Першої ліги» беруть участь усі команди, які 
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взяли участь у «Лізі сміливих» з усіх шкіл району/міста з визначених видів 
фізичної активності (варіативни модулів). 

Під час змагань «Першої ліги» зберігається попередній склад команд, які 
утворені друзями в «Лізі дружніх». 

Змагання ліги проводяться в межах фізкультуро – оздоровчих заходів 
напередодні або під час канікул.

Усі команди – учасники жеребкуванням розподіляються на групи по 
чотири команди. В групах проводяться ігри в парах, які визначає жереб, а 
також гра за перше місце. В кожній групі визначається переможець 
«Першої ліги», срібний призер і два бронзові призери (команди, які не здобули 
перемогу).

Переможці «Першої ліги» отримують право представляти територіальну 
громаду/район/місто у змаганнях «Вищої ліги»

Метою «Першої ліги» - є залучення від 50% до 75% усіх учнів та учениць 
з усіх шкіл територіальної громади/району/міста до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності і сприяти участі переможців ліги у «Вищій лізі».

Четвертий етап – «Вища ліга» (обласний етап). Фізкультурно-оздоровчі 
заходи «Вищої ліги» проводяться між усіма командами, які пройшли відбір 
«Першої ліги» з усіх територіальних громад/районів/міст області з визначених 
видів фізичної активності (варіативних модулів).

Під час подій «Вищої ліги» зберігається попередній склад команд, які 
утворені друзями в «Лізі дружніх», але допускається посилення обмеженою 
кількістю гравців з числа учнів і учениць своєї школи.

Події ліги проводяться в межах фізкультуро – оздоровчих заходів 
напередодні або під час канікул.

Усі команди учасники жеребкуванням розподіляються на групи по 
чотири команди. В групах проводяться ігри в парах, які визначає жереб, а 
також гра за перше місце. В кожній групі визначається переможець «Вищої 
ліги», срібний і два бронзові призери (команди, які не здобули перемоги).

Переможці «Вищої ліги» отримують право представляти область у 
змаганнях «Суперліги»

Пятий етап – «Супер ліга». Змагання «Суперліги» проводяться між усіма 
командами, які отримали право представляти свою область і заклад освіти у 
«Вищій лізі» з усіх областей з визначених видів фізичної активності 
(варіативних модулів).

Під час змагань «Суперліги» зберігається попередній склад команд, які 
утворені друзями в «Лізі дружніх», але допускається посилення обмеженою 
кількістю гравців з числа учнів і учениць своєї школи.

Події ліги проводяться в межах фізкультуро – оздоровчих заходів під час 
канікул, або після них. Переможець «Суперліги» визначається за 
олімпійською системою (play off).

На уроках фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
масових заходах систематично здійснювати візуальний контроль за 
самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю. 
При забезпеченні належного організаційно-методичного проведення уроку, 
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особистісно-зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого 
навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та 
інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена. Місця для 
занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті 
спортивні майданчики – переносною аптечкою).

Організація дистанційної роботи вчителя фізичної культури в умовах 
воєнного стану та карантину.

Безпекові заходи воєнного стану, карантинні заходи обмежують людину 
в «живому» спілкуванні, звичному для себе способі життя. Але найвагомішою 
проблемою є обмеження рухової активності. Це найбільше відчуває організм 
дитини, який потребує постійної динаміки, впливу ультрафіолетових 
променів, свіжого повітря тощо. Все це в комплексі ставить перед вчителем 
фізичної культури завдання знаходити дієві шляхи у вирішенні складних 
питань дистанційного навчання. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 
освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з 
використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів і учениць, 
давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.

Для фахівців фізичної культури це досить складне завдання, тому що 
виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та 
фізичних зусиль учнів.

Основною метою організації дистанційного навчання є досягнення 
вмотивованого, свідомого, відповідального виконання фізичних вправ 
учнями. Можливості он-лайн спілкування та індивідуальна траєкторія 
навчання, дозволяють вчителю, через тісну комунікацію з учнями, досягнути 
цієї мети.

Кожен(на) учитель/учителька, стикаючись із викликом організації 
дистанційного навчання, має скоригувати власні календарно-тематичні плани, 
оптимізувати матеріал та очікувані результати, заплановані на період 
дистанційного навчання. 

Важливо забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання, 
водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути недосяжними в нових 
умовах, деякі - потребуватимуть незначної корекції, а частина — залишаться 
незмінними.

Завдання вчителя співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу. 
Він має розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її 
обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. Рекомендуємо вчителям 
розпочати з планування графіка своєї роботи, визначити базові інструменти та 
платформу. 

Вчителю треба пересвідчитись, що він технічно готовий(а) до праці на 
обраній платформі, провести пробний урок з колегами, скласти графік онлайн-
зустрічей з учнями, створити групу або спільноту з учнями в зручному 
месенджері та повідомити про дату і час занять.
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Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння 
відповідними компетентностями та досягнення передбачених результатів 
навчання і фізичного виховання, дотримуючись принципу академічної 
доброчесності. 

Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для 
навчання, сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених 
результатів.

Перед початком роботи бажано зробити онлайн-конференцію з учнями та 
їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, 
скоординувати роботу всіх у зручному форматі.

Найстійкішою мотивацією є внутрішня (когнітивна), тобто мотивація 
усвідомленої дії. У дистанційному навчанні з фізичної культури вона відіграє 
головну роль. Успіх вчителя пролягає через формування в учнів усвідомлення 
необхідності виконувати фізичні вправи в умовах ізоляції. В свою чергу цього 
можна досягти тільки через індивідуальний підхід до кожного учня з 
врахуванням його мотивів, умов життя та ін. Слід відмітити, що кількість 
чинників, на які має зважати вчитель фізичної культури, значно більша на 
відміну від завдань інших вчителів-предметників.

Діалог між учителями й учнями є важливим у ході як письмового, так і 
усного онлайн-спілкування. При цьому необхідно, щоб учень чи учениця 
отримували якісний зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація. 
При роботі в групі або спільноті вчителю/вчительці необхідно створювати для 
окремого учня або учениці ситуації успіху поруч з однолітками.

Створення ситуації успіху в умовах занять фізичною культурою, стає чи 
не найголовнішим засобом підвищення мотивації учнів і створення дієвої, 
взаємодії з вчителем, заснованої на довірі.

Саме ефективний зворотній зв'язок, дозволить дитині бачити свої успіхи 
і вчитися працювати над помилками. Мотивація досягнення реалізується в 
успішності освітньої діяльності учнів, у прагненні до поставлених цілей і 
виявленні наполегливості. Учні й учениці, орієнтовані на успіх, частіше 
досягають своїх цілей. 

В умовах дистанційного навчання особливо важливо хвалити учнів, 
відзначати їхні досягнення й успіхи, навіть невеликі.

Використовуючи відео учнів, для додаткової мотивації, можна 
організувати челенджі (учні самостійно можуть запропонувати ідею і 
реалізувати челендж) та онлайн змагання за методикою JuniorZ (методика 
передбачає, розподіл учнів на групи складності, рівням підготовленості, 
номінаціям, тощо). Головна мета уникнути приниження перед однолітками і 
підвищити мотивацію займатися й надалі.

Із метою залучення учнів і учениць до здорового способу життя, 
організації на уроках фізкультури нових видів спорту (петанк, фрізбі, workout, 
чирлідинг, хортинг та інших) проведено Всеукраїнський проєкт «Junior» для 
вчителів фізичної культури «Онлайн-уроки з Junior».

Онлайн-уроки містять вправи, які відповідають різним варіативним 
модулям навчальних програм з фізичної культури. Усе це дозволяє вчителям 
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моделювати процес фізичного виховання максимально наближено до їх 
календарних планів. За цим посиланням можна ознайомитись із 24 онлайн-
уроками фізичної культури: youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-
YoexQ?view_as=subscriber 

Міністерством цифрової трансформації відзнято для учнів і учениць 
освітній серіал із фізичної культури, що складається з 12 відеоуроків по 3–6 
хвилин. 

Теми уроків фізкультури охоплюють присідання та випади, планку, 
згинання розгинання біг на одному місці, йогу, стрибки, прес, набивання м’яча 
та багато іншого. Вам продемонструють, як смартфон може стати 
мінітренером https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-
fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvth
ove 

З початку воєнного стану на сайті Міністерства освіти і науки України 
започатковано Всеукраїнський розклад https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-
rozklad на якому в прямому ефірі проводилися уроки фізичної культури он-
лайн від провідних вчителів країни різних областей. В період літніх канікул на 
Всеукраїнському розкладі розміщувалися спортивні тренування он-лайн для 
учнів і учениць з різних видів спорту. Усі уроки та тренування доступні на 
YouTube каналі: https://www.youtube.com/c/JuniorZUA 

Під час організації дистанційного навчання вчителю необхідно врахувати 
наступне:

- Особистий приклад вчителя!
- План роботи вчителя фізкультури на період карантину.
- Знання учнями правил самостійних занять фізичними вправами.
- Правила самоконтролю під час виконання практичних завдань.
- Виконання фізичних вправ протягом дня (ранкова руханка, 

фізкультурні паузи під час роботи за комп’ютером, смартфоном тощо).
- Робота з батьками щодо організації дистанційної роботи з фізичної 

культури.
- Виконання фізичних вправ тільки за умови гарного самопочуття, 

дотримуючись усіх вимог карантинних заходів.
- Врахування місця проживання учнів (квартира, будинок, наявність 

власного подвір’я тощо).
- Використання нестандартного обладнання для занять в домашніх 

умовах.
- Забезпечення зворотнього зв’язку з учнями та батьками.

Під час карантину ефективним буде проведення учнями самостійних 
занять фізичними вправами в умовах, у яких мешкає школяр.

 Ці заняття надають можливість оволодіти цілим рядом рухових умінь та 
навичок, які непередбачені програмою з фізичного виховання, розширити 
діапазон рухових дій.

До основних форм самостійних занять відносять:
− ранкову гігієнічну гімнастику;
− фізичні вправи протягом дня.

file:///C:/Users/svatlana.fitsailo/Downloads/youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ%3Fview_as=subscriber
file:///C:/Users/svatlana.fitsailo/Downloads/youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ%3Fview_as=subscriber
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://www.youtube.com/c/JuniorZUA
bomba
Підсвічування
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− виконання елементів спеціальної фізичної підготовки 
варіативних модулів навчальної програми «Фізична культура»

Ранкова гігієнічна гімнастика входить в розпорядок дня в ранковий час 
після пробудження від сну.

В комплекс слід включати вправи для всіх груп м'язів, вправи на гнучкість 
і дихальні вправи. Не рекомендується виконувати вправи статичного 
характеру, зі значними обтяженнями, на витривалість (наприклад, тривалий 
біг до втоми).

При складанні комплексів та їх виконанні рекомендується фізичне 
навантаження на організм підвищувати поступово, з максимумом у середині 
чи в другій половині комплексу.

Кожну вправу слід починати в повільному темпі й з невеликою 
амплітудою рухів з поступовим її збільшенням. Між серіями з 2-3 вправ (а для 
силових вправ - після кожного) виконуються вправи на розслаблення або 
повільний біг (20-30 с).

Дозування фізичних вправ, тобто збільшення або зменшення їх 
інтенсивності, забезпечується зміною амплітуди рухів, прискоренням або 
уповільненням темпу, збільшенням або зменшенням числа повторень вправ, 
включенням в роботу більшого або меншого числа м'язових груп, збільшенням 
або скороченням пауз для відпочинку.

Ранкова гігієнічна гімнастика може поєднуватися з самомасажем і 
загартовуванням організму. Відразу ж після виконання комплексу 
рекомендується зробити самомасаж основних м'язових груп ніг, тулуба і рук і 
виконати водні процедури з урахуванням правил і принципів загартовування.

Фізичні вправи протягом дня забезпечують попередження стомлення, 
сприяють підтримці працездатності тощо. Вправи виконуються в перервах між 
заняттями з інших предметів.

Зазвичай це прості загально-розвивальні вправи (нахили, повороти, 
кругові рухи голови, кругові рухи в плечових, ліктьових суглобах тощо); 
ізометричні (максимальна напруга і розслаблення м'язів кистей, рук, ніг, 
тулуба); спеціальні для м'язів очей (рухи очей вправо-вліво, вгору-вниз, 
кругові рухи).

Вибір кількості занять на тиждень, залежить в значній мірі від мети 
самостійних занять. Для підтримки фізичного розвитку на досягнутому рівні 
досить займатися двічі на тиждень; для його підвищення – не менше трьох 
разів, а для досягнення помітних результатів – 4-5 разів на тиждень і більше.

Займатися фізичної культурою потрібно через 2-3 години після прийому 
їжі. Не рекомендуються фізичні навантаження вранці натщесерце, відразу 
після сну, а також пізно ввечері.

Тренувальні заняття, як правило, носять комплексний характер, тобто 
повинні сприяти розвитку всього комплексу фізичних якостей, а також 
зміцненню здоров'я та підвищенню загальної працездатності організму. 
Спеціалізований характер занять вимагає індивідуального підходу і 
попередньої підготовки, тобто спеціального добору тренувальних засобів, 
навантажень, місця і часу занять, консультацій з фахівцями.
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Самостійні тренувальні заняття проводяться за загальноприйнятою 
структуру: підготовча (розминка), основна і заключна частини.

Під час організації самостійних занять учнів фізичними вправами 
вчителю фізичної культури рекомендуємо:

− забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної 
роботи учнів; 

− допомогти сформувати перелік вправ, і скласти комплекси для 
загального фізичного розвитку, розвитку окремих груп м’язів та основних 
фізичних якостей;

− запропонувати підбір окремих вправ та комплексів вправ із 
використанням дрібного інвентарю: амортизатори, джгути, еспандери, гантелі 
та ін.;

− розробити і запропонувати учням доступну систему моніторингу 
розвитку фізичних якостей.

Під час самостійних занять фізичними вправами учням необхідно 
слідкувати за самопочуттям. У разі виникнення симптомів простудних 
захворювань заняття потрібно негайно припинити, повідомити про 
погіршення самопочуття їхнім батькам і звернутися до закладу охорони 
здоров’я.

З метою методичної та практичної допомоги вчителю фізичної культури 
працюють інформаційні ресурси:

Сторінка на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» «Освітня галузь “Фізична культура”: поради, документи, досвід 
роботи»: https://imzo.gov.ua/osvitnia-haluz-fizychna-kul-tura-porady-dokumenty-
dosvid-roboty/ 

Telegram канал з оперативною інформацією про освітні та інші події для 
вчителів: https://t.me/ua_active_edu 
YuoTube канал UA_active з відео всеукраїнських семінарів та вебінарів 
марафону освітніх практик для вчителів і фахівців фізичної культури: 
https://www.youtube.com/channel/UC_0dwzYz4CZdsP_UCkzd2nA
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