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РОЗДІЛ  1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

1.1. Нормативні документи 

Ідея компетентнісного підходу до сучасної освіти є наскрізною і 

визначальною на сьогоднішній день. Надання пріоритетів формуванню у дітей 

готовності здобувати знання самостійно протягом усього життя поставило 

нагальну потребу у виробленні власної концепції розвитку школи, яка прокладає 

стратегічний напрям у роботі колективу закладу, допомагає поєднати цілі та 

очікуваний результат, усвідомити їх усім учасникам навчально-виховного 

процесу. Серед сучасних моделей освіти виділяють модель 4К, що включає 

чотири ключові компетентності, що починаються з букви «К»: креативність, 

комунікація, кооперація (співпраця), критичне мислення. Важливим показником 

життєвої компетентності школяра, його життєздатності, спроможності правильно 

орієнтуватися у життєвих реаліях та допомагати  розв'язувати проблеми є цілісне 

світобачення. Тому освітня діяльність у 5 класі має спрямовуватись на 

сформованість базових особистісних якостей дитини, таких як: міжособистісна 

злагода, міжособистісне партнерство, самостійність, чуйність, шанобливість, 

допитливість, спостережливість, креативність, розсудливість.   

 Організація освітньої діяльності в 5-х класах у 2022-2023 навчальному році 

здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 

№ 988-р), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898. Основним 

документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним 

Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів навчання учнів є 

освітня програма закладу загальної середньої освіти, який здійснює свою 

діяльність.  
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Освітня програма закладу освіти, розроблена на основі Типової освітньої 

програми (Наказ МОН України від 19 лютого 2021р. № 235 «Про 

затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти»). Дана освітня програма:  

- відповідає структурі типової освітньої програми та визначеним нею 

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу 

освіти;  

- визначає  в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою 

освітньою програмою загальний обсяг навчального навантаження на 

відповідному рівні  циклі  повної загальної середньої освіти  у годинах, його 

розподіл між освітніми галузями за роками навчання;  

- містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів 

типових навчальних планів (Додаток 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти) відповідної типової освітньої програми і 

може передбачати перерозподіл годин  у визначеному типовим навчальним 

планом обсязі в межах мінімального\максимального навантаження для кожної 

галузі  між обов’язковими для вивчення навчальними предметами  крім державної 

мови  певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та або інтегровано з 

іншими навчальними предметами;  

- містить перелік модельних навчальних програм, що використовуються 

закладом освіти в освітньому процесі,  та\або 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;  

- описує форми організації освітнього процесу та інструментарію 

оцінювання.  

 Освітня  програма  реалізує  Стратегії  розвитку закладу.   
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1.2. Тип закладу 

Спеціалізована школа № 80 Печерського району м. Києва – це заклад 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою та поглибленим 

вивченням англійської мови. 

Навчальні заняття для учнів 5-х класів організовуються за семестровою 

системою: 

    І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року; 

    ІІ семестр – з 09 січня по 30 червня 2023 року.  

    Останній навчальний день 31 травня 2022 року. З 1 по 7 червня освітній 

процес організовується шляхом проведення навчальних екскурсій, консультацій, 

заходів в рамках роботи літньої школи.  

Канікули проводяться в терміни:  

осінні – з 31 жовтня по 06 листопада 2022 року, 

зимові – з 26 грудня 2022 року по 27 січня 2023 року, 

весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року. 

          Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом року згідно 

додатку до листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації 

щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Освітній процес  у  спеціалізованій школі  №80  з 01 вересня 2022 року 

здійснюватиметься у дистанційному форматі, передбачивши інституційну та 

індивідуальну форми здобуття освіти за заявою батьків учнів. 

Відповідно до наказу МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внести зміни до 

санітарного регламенту проведення занять у дистанційному режимі в умовах 

воєнного стану, а саме: безперервна тривалість навчальних занять при 

організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна 

перевищувати для учнів: 

• 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин; 
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• 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 

20 хвилин; 

• 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 

25 хвилин; 

• 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 

30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин; 

• 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – 

по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин. 

Тому, з метою оптимізації навчального процесу, недопущення 

перевантаження учнів при роботі з різними гаджетами та для збереження 

їхнього здоров’я дотримуватись встановленого розкладу дзвінків для 1-11 

класів з перервою – 5 хвилин (1-4 уроки, 6-8 уроки) та перервою – 20 хвилин 

(4-5 уроки). Звернути увагу педагогічних працівників на неухильне дотримання 

санітарного регламенту проведення занять у дистанційному режимі в умовах 

воєнного стану та дотримання розкладу дзвінків під час навчання у 

дистанційному форматі у спеціалізованій школі №80 Печерського району           

м. Києва. 

 

Уроки Тривалість уроку 35 хв. Перерва 

1 09:00 – 09:35 10 хв. 

2 09:45 – 10:20  10 хв. 

3 10:30 – 11:05 10 хв. 

4 11:15 – 11:50 10 хв. 

5 12:10 – 12:45 20 хв 

6 12:55 – 13:30 10 хв 

7 13:40 – 14:15 10 хв 

8 14:25 – 15:00        10 хв 

 

В умовах правового режиму военного стану під час оголошення повітряної 

тривоги чи надзвичайної ситуації здійснювати та дотримуватись заходів 

цивільного захисту.  
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Дозволити перебування працівників у закладі освіти за умови дотримання 

ними правил поведінки під час сигналу цивільного захисту «УВАГА BCIM!», а 

саме: почувши сигнал цивільного захисту працівники освітнього закладу повинні 

негайно залишити приміщення школи та перейти до найближчих укриттів, що 

розташовані поруч із закладом освіти:  

- підземний паркінг за адресою: бульвар Дружби народів 14-16;  

- підземний перехід за адресою: бульвар Дружби Народів ріг провулок          Л. 

Філатова. 

Педагогічні працівники повинні неухильно дотримуватися основного 

алгоритму дій вчителя, якщо під час уроків у дистанційному форматі вмикається 

сигнал повітряної тривоги: 

- учитель сповіщає учнів про загрозу; 

- зупиняє урок; 

- сповіщає учням про необхідність пройти до укриття цивільного захисту; 

- після завершення небезпеки та оголошення скасування сигналу педагогічні 

працівники та учні повертаються до проведення уроків за затвердженим 

розкладом. 

 

1.3. Мета і завдання освітньої програми 

Мета і завдання освітньої програми закладу ґрунтуються на визначеній 

Законом  України «Про освіту» меті повної загальної середньої освіти, що 

передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію 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.  
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1.4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

освітньою програмою 

Визначаючи вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньої 

програмою, заклад керується чинними нормативними документами у сфері 

освіти.   

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть 

розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення)  до закладу загальної 

середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної 

середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному 

стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом 

встановленого зразка  (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової 

освіти, табелем навчальних досягнень учня\учениці).  У разі відсутності 

результатів річного оцінювання з будь-яких предметів за рівень початкової 

освіти, учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру 

навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти 

створюють комісію, затверджують її склад, голову та членів комісії, а також 

графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. 

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно 

з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 

січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 

липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2016 р. За № 184/28314. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

Загальний обсяг навчального навантаження в освітній програмі закладу 

відповідає загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для типу 

освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти  (Додаток 23)  
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та Типовій освітній програмі для 5-9 класів  (Додатки 1,2) . Загальний обсяг 

річного навчального навантаження для кожної галузі в освітній програмі закладу 

освіти встановлено в межах вказаного в Державному стандарті та Типовій 

освітній програмі діапазону мінімального та максимального показників.   

Загальний обсяг навчального навантаження учнів розподіляється між роками 

навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми 

компонентами.  

Загальний обсяг навчального навантаження для 5-х класів 

Назва освітньої галузі Навчальне 

навантаження 

Кількість 

годин  5 клас 

Мовно-літературна   На тиждень   11  

На рік   385 

Математична   На тиждень   5,5 

На рік   192,5 

Природнича   На тиждень   2 

На рік   70 

Соціальна і здоров’я-збережувальна   На тиждень   2 

На рік   70 

Громадянська та історична  На тиждень   1 

На рік   35 

Технологічна   На тиждень   2 

На рік   70 

Ін орматична  На тиждень   1,5 

На рік   52,5 

Мистецька  На тиждень   2 

На рік   70 

Фізична культура На тиждень   3 

На рік   105 
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 Всього  На тиждень   30 

На рік   1050 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, вибіркових освітніх 

компонентів, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять   

На тиждень   2 

На рік   70 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що  

інансуються з бюджету  без урахування поділу 

на групи    

На тиждень   31  

На рік          1085  

Гранично допустиме навантаження учнів На тиждень   28  

На рік           980  

 

 

РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 Робочий навчальний план для учнів 5-А, 5-Б класів спеціалізованої школи №80 

Печерського району м. Києва на 2022-2023  навчальний рік (5-денний робочий 

тиждень)  розроблений на основі Типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  (Наказ МОН  

України від 19.02.2021р.  № 235). 
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Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

5-А,Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  4 

Українська література 2 

Зарубіжна література 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5 

Математична Математика 5 

Природнича Інтегрований курс 

«Пізнаємо природу» 
2+1 

Соціально і 

здоров’язбере

жувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

1+1 

Громадянська 

та історична 

Інтегрований курс 

«Досліджуємо історію і 

суспільство» 

1 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізична 

культура 

Фізична культура 
3 

Разом 28+3 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, курсів за вибором, 

проведення 

індивідуальних консультацій та групових 

занять 

- 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 
28 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, 

що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

28+3 
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Оскільки кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі 

може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу 

різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших 

освітніх галузей, кількість годин у навчальному плані спеціалізованої школи №80 

була перерозподілена наступним чином: 

• загальний обсяг річного навчального навантаження мовно-літературної 

освітньої галузі становить 13 годин на тиждень, що є максимальним 

навантаженням згідно типового навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження математичної 

освітньої галузі становить 5 годин на тиждень, що є рекомендованим 

навантаженням згідно типового навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження природничої 

освітньої галузі становить 3 години на тиждень, що є максимальним 

навантаженням згідно типового навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі становить 2 години на 

тиждень, що є рекомендованим навантаженням згідно типового 

навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження громадянської та 

історичної освітньої галузі становить 1 година на тиждень, що є 

рекомендованим навантаженням згідно типового навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження інформатичної 

освітньої галузі становить 1 година на тиждень, що є мінімальним 

навантаженням згідно типового навчального плану; 

• загальний обсяг річного навчального навантаження технологічної 

освітньої галузі становить 1 година на тиждень, що є мінімальним 

навантаженням згідно типового навчального плану; 
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• загальний обсяг річного навчального навантаження мистецької 

освітньої галузі становить 1 година на тиждень, що є рекомендованим 

навантаженням згідно типового навчального плану. 

 

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  

4.1. Перелік модельних навчальних програм 

Відповідно до навчального плану в освітній програмі  зазначається перелік 

модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в 

освітньому процесі, що містять опис результатів навчання учнів з навчальних 

предметів  інтегрованих курсів  в обсязі не меншому ніж встановлено 

відповідними модельними навчальними програмами. Оскільки відповідні 

модельні та\або навчальні програми спрямовані насамперед на реалізацію вимог 

Державного стандарту базової середньої освіти, заклад освіти під час  

формування переліку цих програм врахував низку чинників, а саме:    

- особливості та потреби учнів певного закладу в досягнені обов’язкових 

результатів навчання;   

- потенціал педагогічного колективу;   

- ресурсне забезпечення закладу освіти;  

- навчально-методичний супровід конкретних модельних програм;   

- наявність внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків між програмами 

різних предметів та курсів для реалізації ключових компетентностей;   

- варіативність програм для підтримки курсів у діапазоні від мінімальної до 

максимальної кількості годин тощо.   

Під час вибору модельних навчальних програм для освітньої програми 

закладу зверталась увага на раціональне використання навчального часу.                 

Сформована з окремих модельних та\або навчальних програм освітня програма 

закладу є цілісним комплексом, кожен компонент якого реалізує свої цілі та  

функції у тісному взаємозв’язку з іншими компонентами для  формування 

цілісної компетентної особистості. Ці взаємозв’язки реалізовуються не лише на 
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рівні базових знань з окремих предметів, а й на рівні досягнення очікуваних 

результатів та видів діяльності. Перелік модельних та\або навчальних програм в 

освітній програмі закладу охоплює досягнення учнями результатів навчання з 

усіх визначених Державним стандартом освітніх галузей. Заклад освіти здійснив 

вибір модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти        

з-поміж тих, яким надано гриф  «Рекомендовано Міністерством освіти і науки  

України»  (Наказ МОН №795 від 12 липня 2021 року). 

На основі модельної навчальної програми предмета  (інтегрованого курсу)  

вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних 

можливостей учнів класу. Календарно-тематичне та поурочне планування 

здійснюється вчителем у довільній  формі, у тому числі з використанням 

друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та 

оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є 

індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких 

документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є 

неприпустимим.   

Автономія вчителя забезпечена академічною свободою, включаючи свободу 

викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову 

діяльність, вільним вибором  форм, методів і засобів навчання, що відповідають 

освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних 

програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання.   

Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного 

планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність  формування 

очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність 

розгортання змісту в навчальній програмі.  Вчитель може переносити теми 

уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати 

кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної 

середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати 
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методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не 

контролювати його.   

 

Освітня галузь Модельна навчальна 

програма 

Підручник 

Мовно-літературна     

Українська мова Модельна навчальна 

програма 

 

«Українська мова. 5-6 

класи» для закладів 

загальної середньої освіти 

Заболотний О.В. 

Заболотний В.В. 

Лавринчук В.П, 

Плівачук К.В. 

Попова Т.Д. 

Підручник «Українська 

мова» 

 

Авраменко О.М. 

Українська література  Модельна 

навчальна програма  

«Українська література. 5-

6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти 

 

Архипова В.П. 

Січкар С.І. 

Шило С.Б. 

 

 

 

Підручник «Українська 

література» 

Архипова В.П 

Січкар С. І. 

Шило С. Б 

Зарубіжна література Модельна 

навчальна програма 

«Зарубіжна література. 5–

9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

Ніколенко О.М. 

Ісаєва О.О. 

Клименко Ж.В. 

Мацевко-Бекерська Л.В. 

Юлдашева Л.П. 

Рудніцька Н.П. 

Туряниця В.Г.  

Тіхоненко С.О. 

Вітко М.І.  

Джангобекова Т.А. 
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Підручник 

«Зарубіжна 

література» 

Ніколенко О. М. 

Мацевко-Бекерська Л. В. 

Рудніцька Н. П. 

Ковальова Л. Л.  

Орлова О. В. 

Юлдашева Л. П. 

Туряниця В. Г. 

Лебедь Д. О 

Англійська мова  Модельна навчальна 

програма «Іноземна мова. 

5-9 класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти» 

 

    

 

 

 

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. 

 Підручник 

«Англійська мова  

(5 рік навчання)» 

Мітчелл Г. К. Марілені 

Малкогіанні 

 

Математична Модельна навчальна 

програма «Математика. 5-

6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти 

 

 

 

Мерзляк А.Г. 

Номіровський Д.А. 

Пихтар М.П. 

Рубльов Б.В. 

Семенов В.В. 

Якір М.С. 

 

Підручник 

«Математика» 

Джон Ендрю Біос 

Природнича Модельна навчальна 

програма 

«Пізнаємо природу». 5-6 

класи  (інтегрований 

курс)»  для закладів 

загальної середньої освіти 

 

Біда Д.Д. 

Гільберг Т.Г. 

Колісник Я.І. 

 

 

 

 

Підручник 

«Пізнаємо природу» 

Біда Д. Д. 

Гільберг Т. Г.  

Колісник Я. І. 

https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
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Громадянська та 

історична  

Модельна навчальна 

програма 

«Досліджуємо історію і 

суспільство. 5-6 клас 

(інтегрований курс)» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

Пометун О.І. 

Ремех Т.О. 

Малієнко Ю.Б. 

Мороз П.В. 

 

 

 

 

Підручник 

«Досліджуємо історію 

і суспільство» 

Пометун О. І. 

Малієнко Ю. Б. 

Ремех Т. О. 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Модельна навчальна 

програма 

«Здоров’я, безпека та 

добробут. 5-6 класи 

(інтегрований курс)» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

Гущина Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

Підручник 

«Здоров’я, безпека 

та добробут» 

Гущина Н. І. 

Василашко І. П.. 

за редакцією 

Бойченко Т. Є. 

Технологічна Модельна навчальна 

програма 

«Технології. 5-6 класи» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

Ходзицька І.Ю. 

Горобець О.В. 

Медвідь О.Ю. 

     Пасічна Т.С 

     Приходько Ю.М. 

 

Підручник 

«Технології» 

           Ходзицька І. Ю. 

          Горобець О. В. 

     Медвідь О. Ю.  

Пасічна І. С.    

Приходько Ю. М.     

Крімер В. В. 

Павич Н. М. 

Інформатична Модельна навчальна 

програма 

«Інформатика. 5-6 класи» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

Морзе Н.В. 

Барна О.В. 
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Підручник  

«Інформатика» 

Морзе Н. В. 

 Барна О. В. 

Мистецька Модельна навчальна 

програма 

«Мистецтво. 5-6 класи» 

 (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

Кондратова Л. Г. 

 

 

 

 

 

 

Підручник 

«Мистецтво» 

 

Кондратова Л. Г. 

Федун С. І. 

 Чорний О. В. 

Фізична культура Модельна навчальна 

програма «Фізична 

культура. 5-6 класи» для 

закладів загальної 

середньої освіти 

Педан О.С. 

Коломоєць Г.А. , 

Боляк А. А. 

Ребрина А. А. 

Деревянко В. В. 

Стеценко В. Г. 

Остапенко О. І. 

Лакіза О. М. 

Косик В.М. 

 

 

4.2. Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» 

Навчальний предмет «Українська мова» забезпечує реалізацію вимог до 

обов’язкових результатів навчання мовно-літературної галузі.  

Метою навчання української мови в школі є  формування компетентного 

мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.  

Завдання навчального предмета: навчити вільно, комунікативно доцільно 

користуватися засобами української мови; виховати свідоме прагнення до 

вивчення української мови; сформувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні 

уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири; розвинути мислення, пам’ять, 

творчі здібності, естетичні почуття, самоповагу та впевненість у собі.  
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Знання мають стати інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом 

особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного про есійного становлення 

та облаштування свого життя.  

Цю модельну навчальну програму розроблено на основі Державного 

стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів  України від 30.09.2020 № 9, вона відповідає меті й ідейним засадам 

цього документа та реалізує результати, окреслені в ньому. Крім того, ураховано 

положення Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України від 

19.02.2021 № 235.  

Ця модельна навчальна програма:   

- ґрунтується на засадах цінностей українського народу, особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, діяльнісного, 

інтегративного підходів;  

- передбачає реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання в 

мовно-літературній освітній галузі;  

- ураховує наступність між циклами навчання;   

- орієнтується на компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої 

галузі.  

У програмі визначено: 

- очікувані результати навчання учнів;  

- зміст навчального предмета;  

- види навчальної діяльності учнів. 

Очікувані результати навчання учнів – це результати, яких потрібно 

досягти на певному етапі освітнього процесу. Вони співвідносяться з 

обов’язковими результатами навчання, визначеними Державним стандартом.  

Орієнтовна послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів 

забезпечується структуруванням змісту навчального предмета з використанням 

розділів, тем, тематик.  
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Пропонований зміст окреслює рекомендований обсяг навчального 

матеріалу, що має бути опанований учнями за певний період навчання в процесі 

досягнення очікуваних результатів.  

Серед наведених у програмі видів навчальної діяльності учитель може 

обирати ті, які вважає найбільш актуальними й корисними, до того ж він може 

змінювати теми висловлень. Для зручності виокремлено види діяльності, які 

мають здійснюватися на традиційних уроках розвитку мовлення. Сформульовані 

в кожному розділі та підрозділі ціннісні орієнтири, не обмежуючи академічної 

свободи вчителя, мають на меті допомогти йому вибрати тематику творчих робіт 

і дидактичного матеріалу, урізноманітнити й структурувати навчальну діяльність, 

сформувати в учнів компетентності, необхідні для успішної самореалізації в 

суспільстві. Наведені переліки можна доповнювати та скорочувати.  

На  формування ціннісних ставлень і суджень, які слугують базою для 

щасливого особистого життя та успішної взаємодії із суспільством, зорієнтована 

Концепція Нової української школи, де в розділі «Виховання на цінностях» 

зазначено, що «найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не 

розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей».  Виховання на цінностях є 

ключовим у педагогічних працях Василя Сухомлинського, який наголошував  

«Людину треба вчити, що вона живе не в пустелі, а серед людей. Кожен твій крок 

урешті-решт позначається на твоєму ближньому, тому що ідеш ти кудись і з 

якоюсь метою; кожне твоє слово в душі іншого відгукнеться, але як воно 

відгукнеться – залежить від тебе.  Адже те, що ти дивишся на навколишній світ і 

бачиш його, таїть у собі добро і зло; усе залежить від того, що і як ти бачиш».  

Категорія «ціннісні орієнтири особистості» містить у собі три компоненти:    

- пізнавальний – усвідомлення сутності явища, його якостей, властивостей; 

- емоційний – переживання цінності явища;   

- мотиваційний – готовність діяти відповідно до усвідомленої цінності в ситуації 

вибору.  
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 Українська мова включає багатовекторні впливи на свідомість і 

підсвідомість особистості, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне 

мислення і творчі здібності. Знання української мови стимулює особистість до 

естетичного самовираження, активної участі в різних  формах життя суспільства. 

Мова дає особистості можливість осягнути мікро- й макросвіт, самоствердитись, 

вона є однією з ознак національної приналежності, громадянства.  

Нова школа плекає українську ідентичність. На уроках української мови 

потрібно  формувати риси громадянина  країни, виховувати любов до 

Батьківщини, природи, пам’яток старовини, плекати загальнолюдські моральні 

якості, утверджувати гуманістичну мораль як базову основу громадянського 

суспільства.  

Мова стає зрозумілішою і швидше засвоюється дітьми, коли в основу її 

вивчення покласти принцип народності. Цей принцип допомагає прищепити 

любов до мови, слова через використання всіх видів і жанрів народної творчості, 

засвоєння учнями народного мовленнєвого етикету.  

Важливу роль відіграють прислів’я та приказки, які є окрасою народної 

дидактики, допомагають зробити урок емоційно насиченим, а учням – розвивати 

свою думку, уявлення, формувати усне мовлення.   

Серед культурологічних тем особливої ваги набувають ті, що вчать пізнавати 

світ, його духовні й моральні цінності, усвідомлювати роль рідної мови в 

розвитку й самовдосконаленні кожного учня. Визначені ціннісні орієнтири 

сприяють входженню особистості в соціум, пізнанню мовної картини світу, 

засвоєнню соціокультурних відомостей.  

 Урок української мови на сучасному етапі повинен мати такі основні  

особливості:   

- виховання мовної особистості, національно-свідомого громадянина  України;  

- реалізація комунікативно-діяльнісного, українознавчого, функціонально-

стилістичного та інших аспектів навчання;  

- розвиток пізнавальних і творчих здібностей особистості;  
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- мовленнєва спрямованість уроку, удосконалення всіх видів мовленнєвої 

діяльності;  

- здійснення морального, етичного та естетичного виховання, що передбачає 

особистісний підхід до навчання;  

- посилення практичної спрямованості навчання;  

- використання активних інноваційних  форм, методів, прийомів навчання;  

- інтегральність, реалізація внутрішньо- і міжпредметних зв’язків;  

- оптимальність змісту уроку.  

Для досягнення мети вивчення української мови важливо чергувати різні 

методи та прийоми психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів:   

- заохочення;  

- створення яскравих навчально-образних уявлень;  

- навчально-пізнавальна гра;  

- створення ситуації успіху;  

- створення проблемної ситуації;  

- поштовх до пошуку альтернативних рішень;  

- виконання творчих завдань; 

- кооперація учнів.  

Ефективність освіти пов’язують із реалізацією компетентнісного підходу. 

Такий підхід передбачає зміщення акцентів із накопичення нормативно 

визначених знань, умінь і навичок на вироблення і розвиток умінь діяти, 

застосовувати досвід у конкретних умовах. Компетентності дають змогу  усунути 

суперечності між засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням для 

розв’язання конкретних життєвих завдань: уміти розрізняти об’єкти, ознаки, 

властивості; аналізувати і пояснювати причини та наслідки подій, вчинків, явищ; 

створювати тексти, проєкти; висловлювати ставлення до подій, вчинків; брати 

участь у колективних справах, у розв’язанні навчальних завдань та ін.  

 



 

  

23 

 

4.3. Модельна програма «Українська література. 5-6 класи» 

 Українська література як навчальний предмет має виняткове значення в 

системі шкільної освіти. Специфіка літературного курсу зумовлена сутністю 

художньої літератури як виду мистецтва, що відтворює багатство й 

різноманітність людського буття в художніх образах.  Розуміння образного 

моделювання життєвих явищ, людських характерів, суспільних стосунків сприяє 

глибокому осягненню учнями вершинних творів класичної, нової й новітньої 

української літератури,  формуванню їхніх духовно-моральних цінностей, 

активної життєвої позиції, розвитку естетичних смаків. Синтез мистецтва 

художнього слова з літературознавчою наукою передбачає засвоєння школярами 

науково обґрунтованого й чітко визначеного кола теоретиколітературних знань, 

які вони здобувають у процесі читання та аналізу художніх творів.  

На послідовне  формування компетентних учнів-читачів, активізацію їхньої 

читацької діяльності, читацький і особистісний саморозвиток, орієнтована 

модельна навчальна програма «Українська література» для 5–6 класів закладів 

загальної середньої освіти. Зміст і структура програми розроблені відповідно до 

Закону  України «Про повну загальну середню освіту»  2020р.  і Державного 

стандарту базової середньої освіти  2020р .  

Зміст і структура програми логічно пов’язані зі змістом і компонентами 

літературної освіти початкової ланки навчання, зорієнтовані на дотримання 

принципів наступності та перспективності в реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти, поступове набуття учнями предметних знань і розвиток 

читацької і ключових компетентностей.  

 У контексті сучасних освітніх пріоритетів мета вивчення української 

літератури – розвиток компетентних учнів-читачів, прилучення їх до 

високохудожніх надбань класичної та сучасної української літератури; розвиток 

художнього сприйняття навколишнього світу, осмислення конкретноісторичного 

та загальнолюдського значення зображеного письменником; розширення 

культурно-пізнавальних інтересів; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду та 
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естетичних смаків; сприяння всебічному розвитку і творчій самореалізації в 

сучасному світі; виховання національно свідомих громадянин  країни;  

формування гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських 

цінностей.  

Завдання курсу української літератури в 5–6 класах – розвивати в учнів 

стійкий інтерес до читання, удосконалювати навички виразного читання, 

ознайомити школярів-підлітків із доступними й цікавими для їхнього віку 

високохудожніми творами,  формувати початкове розуміння специфіки 

мистецтва, збагачувати емоційний світ, подати початкові відомості про видатних 

українських письменників,  формувати елементарні вміння аналізу художніх 

творів, поглиблювати первинне сприймання та усвідомлення художньої сутності 

образів, сприяти засвоєнню основних понять із теорії літератури, розвивати усне 

й писемне мовлення учнів.  

Програма побудована з урахуванням дидактичних вимог до змісту шкільної 

літературної освіти – принципів доступності, науковості навчання, системності, 

послідовності та наступності в навчанні, принципів емоційності, наочності, 

зв’язку навчання з життям.  

Програма зорієнтована на компетентнісне навчання української літератури, 

що досягається шляхом розкриття можливостей предмета для  формування 

читацької і ключових компетентностей учнів 5 класів.  

Читацька компетентність як предметна – інтегрований результат навчальних 

досягнень учнів-читачів, пов’язаних із читацькою діяльністю; здатність до 

осмисленого здобуття предметних знань і вмінь, передбачених конкретною 

програмовою навчальною темою та шкільним курсом літератури загалом; 

система ціннісно-світоглядних та естетичних орієнтацій, сформованих на 

матеріалі високохудожніх творів; здатність учня-читача до цільового 

застосування комплексу предметних знань, умінь і способів діяльності в нових 

навчальних і життєвих ситуаціях. Структурними компонентами читацької 
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компетентності є культурний, літературознавчий, інтерпретаційний, 

аксіологічний, творчо-мовленнєвий.  

Дидактико-методичний потенціал модельної навчальної програми 

забезпечує можливість  формування в процесі вивчення творів української 

літератури ключових компетентностей, визначених Державним стандартом 

базової середньої освіти  2020р.  

Програма орієнтована на  формування наскрізних умінь, якими мають 

оволодіти учні:    

- читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, інтелектуального, 

естетичного сприймання і усвідомлення прочитаного;   

- висловлювати власну думку в усній і письмовій  формах;   

- критично і системно мислити;  

- логічно обґрунтовувати позицію;   

- діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових  

ідей;   

- виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень для 

розв’язання проблем;   

- конструктивно керувати емоціями;      

- оцінювати ризики;  

- приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи  

розв’язання проблем;  

- розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні ситуації,  

формулювати проблеми;   

- співпрацювати з іншими.  

Програму побудовано за тематично-жанровим принципом із дотриманням 

хронологічної послідовності щодо презентації письменницьких персоналій у 

межах кожного тематичного розділу.   

Курс української літератури структуровано за такими взаємопов’язаними 

тематично-проблемними розділами: 
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- 5 клас – «Мистецький спадок нащадкам», «Малює світ поезія», «Від казки до 

книги буття»; 

- 6 клас – «Пісенні скарби рідного краю», «Поетичний дивосвіт», «Живильні 

джерела мудрих книг». 

Кожен розділ охоплює теми та перелік основних змістових блоків, які 

створюють передумови для ознайомлення учнів 5-6 класів з різноманітною 

дитячою літературою та передбачають взаємодію організованої та самостійної 

читацької діяльності учнів, що сприяє формуванню дитини-читача. 

Кожен змістовий блок містить перелік текстів для обов’язкового вивчення 

та варіативні твори, які можна розглядати додатково, за вибором учителя, 

наявністю часу або самостійно. Твори добиралися за принципами 

художньоестетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, ідейно-ціннісних 

особливостей, осучаснення змістового матеріалу та з урахуванням читацьких 

інтересів дітей. 

Тематика змістових блоків спрямована на досягнення належного рівня 

сформованості вміння читати, сприймати, аналізувати, інтерпретувати й 

оцінювати усну інформацію та використовувати її в комунікативних цілях. 

Змістом програми також передбачено засвоєння певного кола усвідомлених 

понять із теорії літератури, необхідних для аналізу та інтерпретації тексту. 

Модельна навчальна програма передбачає вивчення літератури рідного краю, 

що уможливлює ознайомлення учнів із творчістю письменників-земляків. 

Для цього вчитель може виокремити години та індивідуально вибрати тексти 

для розгляду. 

Опрацювання змістового матеріалу відбувається через орієнтовні види 

навчальної діяльності. Навпроти кожного виду діяльності подано, які очікувані 

результати можуть досягти учні, на чому має акцентувати увагу вчитель під час 

реалізації цих завдань. Більшість орієнтовних видів навчальної діяльності 

відображає синергетичний підхід до освітнього процесу, коли виконання завдань 
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підсилюють ефект навчання та ґрунтуються на конструюванні знань, а не на їх 

відтворенні, що демонструє засади партнерства та дитиноцентризму в освітньому 

процесі. 

 Учитель має право самостійно розподіляти навчальні години та планувати  

опрацювання програмового матеріалу.   

Модельна навчальна програма «Українська література» для 5–6 класів 

відкриває широкі можливості для виявлення творчої ініціативи вчителя щодо 

досягнення основних очікуваних результатів навчання, орієнтує його на таку 

систему вивчення творів української літератури, яка б розвивала в учнів\підлітків 

інтерес до художньої літератури та інших видів мистецтва, сприяла ф ормуванню 

світогляду, національної свідомості, духовно-моральних цінностей, естетичних 

смаків, розвитку читацької і ключових компетентностей школярів.  

  

4.4. Модельна програма «Зарубіжна література. 5-9 класи» 

         Програму розроблено на основі Державного стандарту базової середньої 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 09. 2020 р. № 898) з 

урахуванням Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. № 

235). 

          Роль зарубіжної літератури в системі загальної середньої освіти України. 

          Нова українська школа має стати для сучасного юного покоління ШКОЛОЮ 

РАДОСТІ, зорієнтованою на діяльнісне навчання, гармонійний розвиток і моральне 

виховання учнів, зокрема через їх прилучення до скарбниці художньої літератури 

різних країн і народів світу. «Зарубіжна література» як навчальний предмет, що 

охоплює різноманіття національних літератур, містить величезний духовний 

потенціал, необхідний для української молоді початку третього тисячоліття. У 

процесі вивчення зарубіжної літератури учні мають змогу відкрити інші країни та 

культури крізь призму художніх творів, заглибитися у світ людських почуттів та 

стосунків, пізнати життя природи та суспільства, відчути силу творчої фантазії та 
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людської думки, критично мислити й співпереживати разом із літературними 

персонажами, краще розуміти себе та інших, цінувати «своє» (рідне, національне) і 

поважати «чуже» (значуще для розвитку власної особистості та української нації), 

сформувати гуманістичний світогляд і національну свідомість на основі 

громадянських пріоритетів і толерантності до інших народів, рас, національностей. 

           Предмет «Зарубіжна література» в галузі загальної середньої освіти 

виконує такі функції:  

1) пізнавально-ціннісну (пізнання життя, людини й світу через художню літературу, 

формування ціннісних орієнтирів особистості в період її становлення);  

2) естетичну (розвиток уявлень про специфіку мистецтва слова, естетичного смаку, 

умінь розрізняти художню вартість творів);  

3) розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, критичного мислення, 

індивідуального стилю пізнавальної діяльності, навичок роботи з книжкою та 

комп’ютером із метою розширення кола читання, формування культури 

спілкування);  

4) соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до умов сучасного 

суспільства); 5) виховну (виховання моральних і громадянських якостей, 

національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань України 

й людства). 

           Вивчення зарубіжної літератури спрямоване не лише на набуття знань про 

доробок письменників, окремі художні твори, літературні епохи, жанри та стилі, а 

передовсім покликане залучити учнів до процесу суб’єктивізації знань, пізнання 

довколишнього світу і самопізнання в процесі навчання, народження у свідомості 

школярів «власного тексту» культури, збагаченого особистісним «Я», що сприятиме 

розширенню емоційно-чуттєвого досвіду учнів, формуванню їхніх ціннісних 

орієнтацій і ставлень, залученню їх до міжкультурного діалогу через здобутки 

світового красного письменства. Сприяючи культурному зближенню України із 

країнами Європи і світу, зарубіжна література є важливим чинником духовного 
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розвитку української нації, виховання молодого покоління патріотів, відданих 

національним ідеалам і водночас відкритих до здобутків інших країн і народів. 

           Місце зарубіжної літератури в мовно-літературній галузі та в контексті інших 

освітніх галузей. Зарубіжна література є складником мовнолітературної освітньої 

галузі. Згідно із пропонованою модельною навчальною програмою «Зарубіжна 

література» вивчається окремо як самостійний і самодостатній предмет, що має 

унікальну неперервну традицію викладання (з 1991 р.) в умовах Незалежності і 

сприяє її утвердженню. Разом із іншими складниками мовно-літературної галузі 

(українська мова, українська література) зарубіжна література виконує важливу 

націєтворчу та українознавчу роль. Викладання зарубіжної літератури здійснюється 

українською мовою, художні твори письменників країн і народів світу 

запропоновані учням для читання в найкращих українських перекладах із 

урахуванням здобутків української перекладацької школи. Відповідно предмет 

«Зарубіжна література», окрім формування читацьких умінь і навичок, сприяє 

підвищенню рівня володіння державною мовою, формуванню якостей 

компетентного мовця. Художня література є частиною культури людства і 

специфічною (естетичною) формою відображення життя, тому зарубіжна література 

потребує особливого підходу у викладанні – як предмета, що має справу із 

мистецтвом слова і духовною сферою особистості. Водночас для ефективного 

вивчення зарубіжної літератури необхідно залучення знань, умінь, навичок, що 

формуються в процесі засвоєння учнями інших галузей: соціальної та 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької та ін.  

            Зважаючи на те, що в умовах інформаційного суспільства зростає роль 

сучасних цифрових технологій, які впливають на навчання і виховання, з метою 

розширення кола читання та підвищення інтересу учнів до художньої літератури у 

викладанні зарубіжної літератури в закладах середньої освіти слід доречно 

використовувати потенціал й інформатичної галузі. 

            Пріоритети викладання зарубіжної літератури в основній школі. 
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            Провідними векторами викладання зарубіжної літератури в 5-9 класах є 

формування в учнів стійкого інтересу до читання класичної та сучасної літератури, 

прагнення до активного діалогу із книжкою, самостійного пошуку та критичного 

осмислення художніх творів у процесі різних видів діяльності (індивідуальних, у 

парі, мікрогрупі, колективі), використання багатства сучасних бібліотечних і 

цифрових ресурсів. Модельна навчальна програма із зарубіжної літератури 

спрямована на створення в учнів різнобічного уявлення про світ, формування 

позитивного мислення і творчої уяви, а також на виховання в них відчуття 

причетності до духовної культури країн і народів  світу з позиції свідомого(ої) 

громадянина/громадянки України. 

             Отже, пріоритетами викладання предмета «Зарубіжна література» є 

такі: 

- антропологічний (з позицій якого головним аспектом вивчення літературних творів 

є особистість учня, його естетичне сприйняття і творчий розвиток); 

- аксіологічний (спрямований на розвиток в учнів сталого інтересу до взірців 

світового красного письменства, уміння читати і творчо сприймати художні твори 

зарубіжних письменників, збагачуватися фундаментальними цінностями культури 

різних країн і народів, вирішувати життєві ситуації з урахуванням набутого 

читацького досвіду); українознавчий (метою якого є презентація зарубіжної 

літератури крізь призму української культури, що в умовах глобалізації сучасного 

світу буде сприяти виявленню і збереженню національної ідентичності школярів, 

сприйняттю української культури як невід’ємного складника світової, вихованню 

молодого(ої) громадянина/громадянки України, який(а) пізнає і досліджує реалії 

своєї країни, традиції рідної культури й усвідомлює їх у світовому контексті); 

- полікультурності (реалізація якого передбачає вивчення художніх текстів 

національних культур у контексті розвитку світової літератури, розкриття 

різноманітних аспектів взаємодії творів різних національних традицій, що буде 

сприяти вихованню полікультурної особистості, формуванню культури міжетнічних 
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і міжнаціональних відносин, толерантного і шанобливого ставлення до інших 

національних традицій, запереченню будь-яких форм насильства);  

- етичний (який передбачає, що робота над художніми текстами, включеними до 

програми, дозволить не тільки збагатити учнів знаннями класичної й сучасної 

зарубіжної літератури, але і, що не менш важливо, запропонує свої варіанти рішення 

моральних проблем, що хвилюють школярів). 

           Головна мета вивчення зарубіжної літератури в системі середньої 

освіти – прилучення учнів до найкращих здобутків класичної й сучасноїхудожньої  

літератури різних країн і народів, формування компетентних читачів, здатних 

творчо сприймати, критично оцінювати й насолоджуватися художніми творами, 

брати участь у різних комунікативних ситуаціях та взаємодії (зокрема із 

застосуванням цифрових технологій) на підставі прочитаних художніх текстів і 

медіатекстів відповідно до контексту. 

            Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі: 

- репрезентувати актуальні для школярів художні твори (класичні та сучасні), 

необхідні для духовної та психологічної адаптації людини в сучасному 

полікультурному суспільстві; 

- сформувати в учнів сталу потребу в діалозі з творами словесного мистецтва, 

необхідність у власній рефлексії над почуттями й думками, які виникають в 

семантичному та естетичному полі художнього тексту; 

- навчити школярів естетично сприймати літературні твори, виявляти їх художню 

своєрідність, розглядати в контексті розвитку загальнолюдської культури та 

національних культур різних країн і народів; 

- розширити особистісний культурно-естетичний тезаурус учнів на основі набутих 

знань про художню літературу світу, практичних умінь і навичок сприймання, 

аналізу, інтерпретації, дослідження художніх творів зарубіжних письменників від 

давнини до сучасності, а також у процесі творчого діалогу із художніми текстами і 

відповідними медіатекстами; 
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- розвивати високі моральні якості школярів, їхні ціннісні орієнтації, ставлення, 

емоційно-чуттєву сферу особистості; 

- виховувати в учнів патріотизм, повагу до національних традицій і різних культур, 

толерантне ставлення до «інакшості», до відмінного від власного погляду. 

           Результатом вивчення зарубіжної літератури в основній школі має стати не 

сума розпорошеної інформації, а сформована здатність учня/учениці комплексно 

використовувати набуті знання, уміння, навички в різноманітних життєвих 

ситуаціях і в процесі соціальної адаптації до умов сучасного мультикультурного і 

різнополярного суспільства. 

           Структура навчального предмета «Зарубіжна література».  

            Згідно з Державним стандартом базова середня освіта охоплює два цикли – 

5-6 класи (адаптаційний цикл) і 7-9 класи (базове предметне навчання). Відповідно 

курсу зарубіжної літератури в основній школі має два етапи: 5-6 класи – прилучення 

до читання художньої літератури; 7-9 класи – системне читання художньої 

літератури. Передбачається, що в профільній школі (10-12 класи) буде запроваджено 

етап творчо-критичного читання художньої літератури. У 5-6 класах поєднано 

проблемно-тематичний і жанровий принципи побудови програми із настановою на 

формування початкових уявлень про окремі літературні явища та поняття. Протягом 

вивчення зарубіжної літератури в 5-6 класах класичні твори й твори сучасних 

письменників поєднані в межах окремих розділів і тем на підставі образно-

тематичної або жанрової подібності. 

           Наскрізним стрижнем навчального предмета «Зарубіжна література» є 

поєднання класичної й сучасної літератури, художніх творів і медіатекстів. Це дає 

змогу вибудувати єдиний простір цікавих для учнів третього тисячоліття творів, що 

належать до різних культур, забезпечити умови для діалогу класики й сучасності, 

реалізувати різновекторність у пізнавальній діяльності, залучити інтермедіальність 

як один із ефективних шляхів вивчення зарубіжної літератури, підвищити 

мотивацію учнів до читання найкращих книжок світу. 
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            Завдання вивчення зарубіжної літератури в 5-6 класах: прилучити 

школярів до читання творів класики й сучасності; сформувати в них стійкий інтерес 

до художньої літератури, а також початкові вміння сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати художній текст та медіатекст, критично оцінювати інформацію з 

різних джерел, виявляти окремі елементи змісту і форми, встановлювати їхню роль 

у тексті, характеризувати й оцінювати літературних персонажів на підставі їхніх 

учинків, мови, взаємозв’язків із іншими персонажами та довкіллям, творчо 

самовиражатися у різних видах діяльності, зокрема із застосуванням цифрових 

технологій, досліджувати окремі літературні і мовні явища в художньому тексті та 

медіатексті; розвивати естетичні почуття та емоції учнів, здатність отримувати 

естетичне задоволення від прочитаного, а також уміння та навички взаємодіяти 

(усно і письмово) в різних комунікативних ситуаціях, шукати потрібну інформацію 

щодо художньої літератури, зокрема в цифровому середовищі із дотриманням 

правил безпеки та академічної доброчесності. 

           Потенціал предмета в реалізації ціннісних орієнтирів базової середньої 

освіти. Гуманістичний потенціал зарубіжної літератури дозволяє реалізувати 

ціннісні орієнтири базової середньої освіти. Під час вивчення художніх творів різних 

країн і народів необхідно забезпечити повагу до особистості учня/учениці, зокрема 

до його/її власної думки, позиції, оцінки, права на різні форми творчого 

самовираження та вибір художніх текстів і медіатекстів. 

            Особливу увагу слід приділити рівному доступу учнів до художніх текстів та 

медіатекстів, різних видів інформації без будь-яких форм дискримінації. У процесі 

вивчення зарубіжної літератури учні беруть участь у різних формах взаємодії (усно 

і письмово), у виконанні різних видів творчих робіт, у створенні власних текстів або 

медіатекстів. У зв’язку з тим учителеві необхідно наголосити на важливості 

дотримання правил академічної доброчесності та безпечної поведінки в сучасному 

цифровому просторі (зокрема медіапросторі).  
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           Предмет «Зарубіжна література» покликаний засобами мистецтва слова 

сприяти становленню вільної особистості учня/учениці, його/її критичного 

мислення, впевненості у собі й креативності. 

           «Зарубіжна література» завдяки добору найкращих зразків класичної й 

сучасної літератури, вітчизняним і закордонним здобуткам у методиці викладання 

предмета створює умови для розвитку емоційного інтелекту учнів, їхнього 

психічного здоров’я, позитивної атмосфери зустрічі із прекрасним, взаємодії з 

іншими особами на підставі творчості, довіри й партнерства. Твори зарубіжної 

літератури містять яскраві приклади літературних персонажів, які сприяють 

самоствердженню учнів, формуванню їхньої особистості, людської гідності, 

милосердя, доброти, справедливості. Зарубіжна література також є важливим 

джерелом виховання громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних 

цінностей України та людства, дбайливого ставлення до довкілля. 

           Врахування наступності між початковою і базовою середньою 

освітою. Модельна навчальна програма побудована на основі загальнодидактичних 

принципів послідовності і наступності у навчанні. Отже, в програмі було враховано 

основні здобутки початкової школи. Так, при виборі творів для текстуального 

вивчення і теоретико-літературознавчих понять 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.   

           Очікувані результати та види навчальної діяльності у модельній навчальній 

програмі сформовані (до кожного розділу) за чотирма основними групами:  

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;  
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4. Дослідження літературних і мовних явищ, читацької діяльності та 

індивідуального мовлення. Вони корелюють (враховуючи розвиток учнів) із 

відповідними групами результатів у Державному стандарті початкової освіти та 

групами результатів і орієнтирами для оцінювання в Державному стандарті базової 

середньої освіти. У такий спосіб досягається зв’язок і наступність у процесі 

навчання в контексті реалізації концепції Нової української школи. 

           Принципи побудови модельної навчальної програми. В основу модельної 

навчальної програми покладено комплекс принципів, кожен із яких органічно 

взаємодоповнює інші (кожен із них окремо не є достатнім).  

 

           Основні принципи, на яких будується модельна навчальна програма: 

 - хронологічний (вивчення зразків світового красного письменства у перебігу 

літературного процесу);  

- жанрово-родовий (розгляд художніх творів у їхній родовій та жанровій 

специфіці);  

- концентричний (можливість розширення, нарощування знань, умінь і навичок 

учнів, повертатися до певних жанрів чи періодів національних літератур на різних 

етапах дорослішання учнів);  

- проєктивний (здатність рухатися від початкових уявлень про літературне явище 

або поняття до його проєкції в часі й просторі культури, постійно поглиблювати 

знання класичної та сучасної літератури, розвивати вміння та навички роботи з 

різними ресурсами, зокрема цифровими). 

           Структура модельної навчальної програми.  

           Модельна навчальнапрограма предмета «Зарубіжна література» для 5-9  

класів містить: 

1) пояснювальну записку (в якій зазначено мету, завдання предмета, пріоритети 

викладання зарубіжної літератури, принципи модельної навчальної програми, 

компетентнісній потенціал зарубіжної літератури, шляхи реалізації модельної 

навчальної програми, особливості організації освітнього процесу під час вивчення 
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зарубіжної літератури в 5-9 класах та ін.); 

2) основну частину, в якій зазначено для кожного класу зміст навчального предмета 

(за розділами, темами), очікувані результати навчання учнів (що корелюють із 

результатами навчання та орієнтирами для оцінювання учнів у мовно-літературній 

галузі відповідно до Державного стандарту), види навчальної діяльності учнів (за 

розділами); 

3) прикінцева частина (компетентнісний потенціал предмета «Зарубіжна 

література»; список творів для додаткового читання учнів; електронні ресурси 

зарубіжної літератури для учнів). 

           У модельній навчальній програмі до кожного розділу запропоновано рубрики, 

що сприятимуть вивченню зарубіжної літератури з урахуванням досягнень 

сучасного літературознавства, культурного контексту та медіапростору: Теорія 

літератури (ТЛ), Література і культура (ЛК), Україна і світ (УС), Медіатекст (МТ). 

            Базові знання в межах предмета «Зарубіжна література» визначені 

Державним стандартом. Це передовсім літературний твір (класичної або сучасної 

літератури) в аспектах актуальної національної та загальнолюдської проблематики 

(історична, соціальна, морально-етична, філософська тощо), жанрово-родового 

поділу художньої літератури, змісту і форми художнього твору (тема, ідея, фабула, 

сюжет, композиція, образ, поетика), історикокультурного контексту, перебігу 

літературного процесу (епохи, напрями, течії, стилі, жанри), індивідуального стилю 

письменника, естетичної вартості твору, його відкритості для інтерпретацій у часі, 

розвитку української перекладацької традиції, збагачення емоційного та 

естетичного досвіду читача/читачки. 

            Водночас у межах модельної навчальної програми предмета «Зарубіжна 

література» доречно залучені й інші базові знання, що становлять основу мовно-

літературної галузі, зокрема: інформація, її джерела, види та вміння працювати з 

нею; комунікація як взаємодія в ситуаціях спілкування та використання різних форм 

мовлення і мовленнєвих стратегій; текст як більш широке поняття порівняно із 

«художній текст», його різновиди, зміст і структури в сучасну добу, зокрема 
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медіатексти тощо; мовні засоби, що використовуються в художніх текстах 

відповідно до задуму письменника та культурної ситуації доби. 

            Значення зарубіжної літератури для формування ключових 

компетентностей. Зарубіжна література разом із іншими навчальними предметами 

та інтегрованими курсами сприяє формуванню ключових компететностей учнів.  

            Шляхи реалізації модельної навчальної програми. Програма містить 

обов’язковий і варіативний компоненти. Обов’язковий компонент – це художні 

твори класики й сучасності, які передбачені для обов’язкового вивчення. 

Варіативний компонент містить перелік художніх текстів, із яких учитель може 

вибрати один або декілька відповідно до забезпечення матеріально-технічними 

ресурсами, інтересів учнів тощо. Художні твори для текстуального вивчення у 

модельній навчальній програмі відібрані з урахуванням психологічних та 

інтелектуальних можливостей школярів, а також відповідно до соціальних і 

культурних стрижневих інтересів і проблем, актуальних для учнів певних вікових 

груп. Взірці класичної й сучасної зарубіжної літератури у навчальній модельній 

програмі розглядаються в контексті загальносвітового й національного 

(характерного для певної країни, народу) літературного процесу, що дає можливість 

показати світовий культурний простір, розкрити специфічні закономірності 

розвитку мистецтва слова, його унікальність і позачасову значущість, виникнення й 

динаміку художніх явищ у їхніх взаємозв’язках на тлі культури й суспільства. 

Основу змісту навчального матеріалу програми становлять літературні тексти, 

перевірені часом, які мають сталу добру традицію у шкільній практиці викладання 

літератури, і художні твори, що відображають сучасні тенденці світового історико-

літературного процесу й цікаві сучасному поколінню учнів, популярні нині серед 

молодіжної аудиторії зарубіжних країн у різних частинах світу. 

            Кількість годин на вивчення окремих розділів і тем визначає вчитель. 

Зважаючи на автономність закладів середньої освіти, учителі можуть використати 

цю модельну навчальну програму як основу для створення власних навчальних 

програм і календарно-тематичного планування.  
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           Навчальна модельна програма, окрім своєї традиційної функції – бути 

основою для планування і здійснення навчального процесу, детально окреслює 

очікувані результати навчання і тим самим визначає об’єктивні критерії оцінювання. 

            Особливості організації освітнього процесу під час вивчення зарубіжної 

літератури в 5-9 класах. Виходячи із освітньо-виховних завдань вивчення 

літератури в основній школі, а також вікових особливостей сприйняття художніх 

творів учнями різних читацьких груп побудова курсу здійснюється на основі різних 

підходів (проблемно-тематичного, жанрового, історико-літературного, 

мультикультурного). Різноманіття літературних імен і художніх творів, 

представлених у модельній навчальній програмі, дає можливість розкрити 

культурний контекст певної епохи, провести міжлітературні й міжкультурні 

паралелі, навчити школярів використанню елементів компаративного вивчення. У 

процесі викладання зарубіжної літератури слід звернути увагу на можливості 

використання окремих елементів компаративістики – порівняння явищ однієї 

національної літератури, художніх творів різних національних культур, художніх 

текстів і медіатекстів (наприклад, кінофільмів, мультфільмів за прочитаними 

творами тощо), літературних творів і творів інших видів мистецтва, художніх і 

нехудожніх текстів (наприклад, науково-популярних, документальних тощо), 

оригіналу і перекладу. Зважаючи на те, що літературний текст як факт мистецтва 

відображає ознаки конкретної культурної епохи, її світоглядні шукання й 

філософські концепції, під час розгляду художніх творів слід враховувати 

соціальноісторичний та культурно-філософський контекст, взаємозв’язки 

художньої літератури з іншими видами мистецтва (живопис, графіка, скульптура, 

музика, театральне мистецтво, кіно та ін.). Відповідно художня література (в її 

національних проявах та самобутності) має бути репрезентована як цілісний пласт 

культури певної доби. Такий підхід значно розширює читацьке сприйняття творів, 

сприяє осмисленню фундаментальних цінностей культури, залученню учнів до 

активної роботи з навчальним матеріалом і спонукає до власних суджень і висновків. 

При цьому широко залучаються знання із суміжних предметів, отже, посилюєть  
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            Спираючись на Державний стандарт і модельну навчальну програму, 

важливо реалізовувати сучасні підходи до вивчення літератури в школі.Особистісно 

орієнтоване навчання, діалогічний характер викладу матеріалу досягаються завдяки 

застосуванню новітніх педагогічних технологій. Згідно із Державним стандартом у 

межах мовно-літературної галузі передбачено різні види діяльності учнів в умовах 

стрімкого розвитку інформаційного суспільства, зокрема не лише із художніми 

текстами (у книжковому форматі), а й цифровими ресурсами, соцмережами, 

медіатекстами тощо. Відповідно вчителеві слід завчасно перевірити необхідний 

цифровий контент для безпечної роботи з ним учнів, провести інструктаж щодо 

основних правил поведінки в інтернет-просторі та в онлайнвзаємодії, повідомити 

про необхідність дотримання етичних норм і академічної доброчесності. Під час 

вивчення зарубіжної літератури доречно буде системно представляти інформаційно-

комунікаційні технології навчання, вони значно підсилюють інтерес до навчання та 

активізують творче сприйняття учнями художніх творів. 

            Модельна навчальна програма із зарубіжної літератури для 5-9 класів 

відповідає сучасним запитам української молоді й забезпечує формування засобами 

мистецтва слова позитивного мислення, креативності, комунікативних умінь і 

соціокультурної адаптації учнів до суспільства ХХІ століття, тим самим увиразнює 

актуальну, як ніколи, думку нашого великого співвітчизника Василя 

Сухомлинського: «Вчитимемо дитину думати, відкриємо перед нею першоджерело 

думки – навколишній світ. Дамо їй найбільшу людську радість – радість пізнання!».   

 

4.5. Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» 

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р.          

№ 898, метою базової середньої освіти є 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 
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професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, 

суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних 

цінностей українського народу.  

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на ціннісних орієнтирах, 

зазначених у Державному стандарті. Випускник основної школи – це патріот 

України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру 

інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, 

володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами; 

має бажання і здатність до самоосвіти; виявляє активність і відповідальність у 

громадському й особистому житті; здатний до підприємливості й ініціативності; 

має уявлення про світобудову; бережно ставиться до природи; безпечно й доцільно 

використовує досягнення науки і техніки; дотримується здорового способу життя.  

Завдання іноземних мов у реалізації мети базової загальної середньої 

освітию Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною 

мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови 

народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід 

зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових 

сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. Після 

закінчення адаптаційного циклу (5 – 6 класи) учні закладу загальної середньої 

освіти, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня А2, а після закінчення 

базового предметного навчання (7 – 9 класи) – рівня В1. Ці рівні характеризують 

результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та 

узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. 

Завдання іноземних мов полягає у формуванні вмінь:  

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою;  

• розуміти на слух зміст автентичних текстів;  
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• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту;  

• здійснювати спілкування у письмово відповідно до поставлених завдань;  

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого опанування 

іноземної мови;  

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів;  

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування;  

• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 

потреб;  

• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов.  

          Функції іноземних мов у реалізації мети базової загальної середньої 

освіти. У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються 

освітня, виховна і розвивальна функції. Ці функції не є окремими цілями уроку. 

Вони реалізуються комплексно через зміст галузі та навчально-пізнавальні 

процеси.  

         Освітня функція спрямована на: усвідомлення учнями значення іноземної 

мови для життя у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;  

опанування знань про культуру, історію, реалії та традиції країни виучуваної мови; 

залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);  розуміння власних 

індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад для оволодіння 

іноземною мовою; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за 

допомогою якої спримається дійсність;  формування вміння використовувати в разі 

потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних 
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комунікативних намірів (працювати з підручником, словником, довідковою 

літературою, мультимедійними засобами тощо).  

          Виховна функція сприяє:  формуванню в учнів позитивного ставлення до 

іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, 

толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;  розвитку 

культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому суспільстві;  

емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;  розумінню важливості 

оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.  

          Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів: мовних, інтелектуальних і 

пізнавальних здібностей;  готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;  

потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови;  

здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання 

проблемнопошукової діяльності.  

          Мета компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування 

учнів 5–9 класів полягає у спрямуванні навчального процесу на формування в учнів 

здатності цілісно поєднувати здобуті знання, сформовані уміння й навички, 

набутий навчальний досвід, світоглядні цінності, ставлення та переконання з 

активною творчою самостійною науково-дослідницькою діяльністю у межах 

окреслених навчальною програмою орієнтирів у процесі добору та використання 

мовного та інформаційного матеріалу для продукування усних і письмових текстів 

та для ідентифікації чужомовних висловлень у процесі їх сприймання під час 

читання та слухання.  

          Методологічними засадами для організації компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов у 5–9 класах слугують Рекомендації Європейського 

Парламенту та Європейської Ради Європейської довідкової рамки ключових 

компетентностей для навчання упродовж життя; «Загальноєвропейські 

Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»; Закон України 

«Про освіту» (2017). Навчальний процес будується на підґрунті комунікативного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів, які своєю 
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сутністю зумовлюють дидактично і методично доцільне визначення цілей та змісту 

навчання іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування та 

порозуміння в сучасному глобалізованому, мультилінгвальному та 

полікультурному світовому соціумі.  

          Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної 

середньої освіти доцільно розглядати як здатність учнів відповідно до вікових 

особливостей і потенційних можливостей усвідомлено виконувати навчальні дії, 

що забезпечують оволодіння іншомовним спілкуванням в усній та письмовій 

формах у межах сфер, тем, ситуацій та з допомогою мовних засобів, окреслених 

чинною програмою. Відповідно, компетентна особистість учня кожного класу за 

результатами вивчення іноземної мови повинна бути здатною відповідно до 

навчальної програми демонструвати уміння ефективно користуватися іншомовною 

інформацією, окресленою її комунікативними потребами та презентованою 

соціальним оточенням, оцінювати її та добирати ту, яку потребує життєва 

діяльність, впливати на неї, адаптуючи її кількісні та якісні характеристики до 

власних іншомовних комунікативних намірів. Учень у межах змісту навчальної 

програми засобами іноземної мови повинен уміти аргументовано висловлювати 

власні думки, ідентифіковувати зміст прочитаних і почутих текстів, дотримуватися 

в різних соціальних середовищах адекватної комунікативної поведінки під час 

спілкування, прийнятої у країнах, мова яких вивчається, демонструвати свої 

ставлення до отриманої інформації з усних і письмових джерел. Компетентнісно 

орієнтоване навчання іноземних мов доцільно розглядати з кількох позицій:  

а) цілей шкільної іншомовної освіти, взагалі, та на певному етапі (класі) навчання, 

зокрема; 

б) особливостей добору та організації змісту навчання іноземної мови; 

в) особливостей добору та використання методів, форм і засобів навчання 

відповідно до його умов; 

г) особливостей організації навчального процесу;  

д) особливостей об’єктів, форм і видів контролю навчальних досягнень учнів.  
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          Цілі шкільної іншомовної освіти. Основними ознаками цієї позиції є 

особливості цілевизначення, його спрямованість на практичне оволодіння 

іноземною мовою як засобом спілкування, а також на формування в учнів здатності 

розв’язувати власні освітні проблеми з використанням критичної рефлексії, що 

спрямовується на удосконалення іншомовних здібностей і мовленнєвого досвіду 

протягом життя відповідно до власних комунікативних потреб. Особливості 

добору та організації змісту навчання іноземної мови. Ця позиція зумовлюється як 

цілями, так і тематикою навчання іншомовного спілкування. Вона має враховувати 

тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти (на сьогодні: компетентнісний, 

комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований, культурологічний 

підходи), метапредметні категорії, пов'язані з організаційними, інформаційно-

пізнавальними, комунікативними, емоційно-ціннісними видами навчальної 

діяльності, спрямованими на засвоєння мовних аспектів спілкування і механізмів 

іншомовної комунікації в усному і писемному мовленні, на оволодіння 

особливостями комунікативної поведінки, прийнятої у країнах, мова яких 

вивчається, на дотримання соціокультурних норм використання стратегій, 

адекватних до ситуації спілкування, що забезпечують успішність комунікативної 

взаємодії. Особливості добору та використання методів, форм, засобів навчання 

відповідно до його умов у процесі компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов. Ця позиція зумовлюється тенденціями розвитку сучасної шкільної 

іншомовної освіти: а) комунікативним спрямуванням процесу навчання; б) 

діяльнісною технологією навчання; в) особистісно орієнтованою парадигмою 

процесу навчання, його відповідністю віковим особливостям учнів початкової 

школи; г) культурологічним спрямуванням навчальної діяльності. Визначені 

освітні технології мають сприяти успішному оволодінню учнями навчальними 

діями, зорієнтованими на отримання іншомовного досвіду спілкування в усній та 

письмовій формах, який неможливий без засвоєння мовних одиниць і механізмів 

оперування ними у практичній іншомовній діяльності. А це означає, що методи, 

форми, види навчальної роботи та засоби їх виконання повинні оптимально 
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забезпечувати ефективність способів пред'явлення та активізації дібраних мовних 

і мовленнєвих одиниць і давати змогу здійснювати об’єктивний 

контроль/самоконтроль навчальних досягнень учнів.                         

Особливості організації навчального процесу. Передбачається, що 

навчання організовується за принципом паралельного і взаємопов’язаного 

оволодіння учнями видами мовленнєвої діяльності, а з допомогою засобів 

іноземної мови відбувається ознайомлення з соціокультурними, 

соціолінгвістичними, лінгвокраїнознавчими аспектами культури країни, мова якої 

вивчається. У зв'язку з цим весь процес навчання набуває форми діалогу культур 

(чужомовної та рідної), який здійснюється засобами іноземної мови. Такий підхід 

забезпечується спеціальними видами і формами іншомовної навчальної діяльності, 

серед яких визначальне місце належить комунікативним завданням, зокрема 

інтерактивним технологіям і навчальномовленнєвим ситуаціям, які в освітній 

діяльності учнів мають набувати пріоритетних засобів навчання. Особливості 

об’єктів, форм і видів контролю освітніх досягнень учнів. Ця позиція передбачає 

використовування нового підходу до оцінювання іншомовних навчальних 

досягнень учнів. Увага центрується на результатах навчання, зокрема рівнях 

сформованості мовних навичок і мовленнєвих умінь, а також на якості набутого 

загальнонавчального досвіду. При чому, пріоритетними вважаються види і форми 

контролю не стільки рівня сформованості мовних (фонетичних, лексичних, 

граматичних) навичок учнів (хоч і вони є об’єктами перевірки), скільки якості 

іншомовних умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, 

читанні, письмі. Водночас варто зазначити, що не залишається поза увагою 

загальнонавчальний досвід учнів, який дає їм змогу доцільно користуватися 

невербальними засобами спілкування, самостійно здійснювати діяльність для 

забезпечення власних потреб спілкування іноземною мовою, що ситуативно 

виникають. Ця позиція набуває важливого значення в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання, коли увага учнів і вчителів має спрямовуватися на 
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результати навчання як на об’єктивні показники дидактичної та методичної 

доцільності й ефективності моделювання освітнього процесу.  

          Формування ключових компетентностей засобами іноземної мови не є 

одноразовим видом діяльності. Це тривалий процес, який не закінчується 

вивченням певної теми спілкування або завершенням навчання у закладі загальної 

середньої освіти. Робота в цій сфері зумовлюється тематикою, визначеною 

навчальною програмою для кожного класу. Серед ключових компетентностей є 

такі, формування яких відбувається постійно, у різних обсягах і напрямах 

упродовж усього процесу навчання іноземної мови. А є компетентності, вибіркове 

формування яких можливе лише у межах окремих тем спілкування. Окрім того, 

формування деяких ключових компетентностей може здійснюватись інтегровано у 

межах кількох тем на різних етапах навчання. А відтак, навчальна діяльність у 

певному класі, спрямована на формування деяких ключових компетентностей, 

може не відбуватись. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземної мови 

доцільно розглядати не тільки як процес формування ключових компетентностей, 

але й також міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності як 

предметної з усіма її компонентами (мовною, мовленнєвою, соціокультурною, 

навчально-стратегічною). Відповідно, цей феномен варто трактувати в таких 

аспектах:  

1) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність учнів – це сукупність 

набутих учнями знань, умінь, навичок, способів діяльності, ставлень, мотивів, 

необхідних для усвідомленого виконання комунікативних дій, спрямованих на 

оволодіння іншомовним спілкуванням у межах вимог навчальної програми для 

кожного класу;  

2) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність – це інтегрована 

характеристика особистості школяра, яка передбачає формування в нього здатності 

до набуття досвіду іншомовного спілкування в усній та письмовій формах у межах 

програмових вимог і забезпечує засвоєння культурних цінностей народу, мова 

якого вивчається;  
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3) формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності – це 

діяльність, що здійснюється у формі діалогу культур, яку має організовувати 

вчитель і/або сприяти цьому зміст підручника у межах таких структурних 

компонентів: мотиваційного (ставлення учнів до навчання й усвідомлення 

соціальної потреби в оволодінні іноземною мовою як засобом міжкультурного 

спілкування, ціннісні орієнтації); когнітивного (знання, уміння, навички, досвід 

іншомовної комунікативної діяльності, що дає змогу адаптуватися до світового 

соціуму); діяльнісного (способи і форми виконання навчальних дій, спрямованих 

на усвідомлене оволодіння іншомовною комунікативною діяльністю); контрольно-

оцінного (самооцінювання і самоконтроль рівня власних навчальних досягнень); 

рефлексивного (самоаналіз, самооцінка, самокорекція процесу і результатів 

навчання та пошуку шляхів їх удосконалення).  

          Основними засобами навчання є підручники, рекомендовані/допущені МОН 

України до використання у шкільній практиці. Окрім них, за дидактичних потреб 

учитель може долучати до своєї роботи іншу навчальну літературу, електронні 

засоби та ілюстративні матеріали, які сприяють досягненню визначених цілей. Усі 

засоби доцільно застосовувати в комплексі, забезпечуючи взаємопов’язане і 

паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Для цього 

використовується відповідна система вправ і завдань, яка забезпечує збалансоване 

формування в учнів навичок і умінь в усному (аудіювання, говоріння) та 

писемному (читання, письмо) мовленні. При цьому, відповідно до комунікативного 

та діяльнісного підходів, значну увагу доцільно акцентовувати на використанні 

інтерактивних видів мовленнєвої діяльності (навчально-мовленнєвих ситуацій, 

рольових ігор, проєктної роботи тощо), потенційні можливості яких дають змогу 

апроксимовувати процес навчання іншомовного спілкування до реальних умов 

життєдіяльності в сучасному світовому просторі. Тексти для читання та 

аудіювання мають бути побудовані на автентичному мовному матеріалі та містити 

актуальну тематичну інформацію, що слугує підґрунтям для організації іномовного 

спілкування в усному та писемному мовленні. Об’єктами оцінювання навчальних 



 

  

48 

 

досягнень учнів є уміння, визначені у межах кожної компетентності. Їх детальні 

характеристики окреслені дескрипторами. Для кожного класу представлено 

показники сформованості умінь відповідно до видів мовленнєвої діяльності, які 

слугують орієнтирами для роботи вчителя. 

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови». Провідним засобом 

реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації навчання у 

загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей як результату 

навчання. 

Ключові компетентності формуються відразу засобами всіх навчальних 

предметів і є метапредметними. Основою для їх формування є наскрізні вміння, а 

саме:  

1) читання з розумінням;  

2) висловлення власної думки усно й письмово;  

3) критичне та системне мислення;  

4) логічне обґрунтовування позиції;  

5) творча діяльність, що передбачає креативне мислення; 

6) ініціативність; 

7) конструктивне керування емоціями;  

8) оцінювання ризиків; 

9) прийняття рішень;  

10)розв’язування проблем;  

11)співпраця та спілкування з іншими.  

Розвиток наскрізних умінь не обмежується окремими завданнями або 

певними етапами уроку, натомість має наскрізний характер, тож очікується, що 

вчителі створюватимуть сприятливі умови, віддаючи перевагу особистісно-

зорієнтованому навчанню та добираючи сучасні технології, методи, прийоми. 

Вивчення іноземної мови окрім розвитку комунікативних мовленнєвих умінь 

забезпечує послідовне та поступове набуття учнями наскрізних умінь:  
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1) читання з розумінням – реалізується через рецептивні види мовленнєвої 

діяльності;  

2) висловлювання власної думки в усній і письмовій формі – реалізується через 

продуктивні види мовленнєвої діяльності;  

 3)критичне і системне мислення передбачає опанування учнями таких умінь: 

розуміє та аналізузв’язки між ідеями; оцінює ідеї, аргументи та варіанти; 

4) логічне обґрунтовування позиції передбачає синтез ідеї та інформації; 

5) творча діяльність, що передбачає креативне мислення, реалізується у таких 

уміннях, як створення нового контенту із власних ідей або інших джерел; 

використання новоствореного контент для розв’язування проблем та прийняття 

рішень; 

6) ініціативність реалізується через уміння, описані у попередніх і наступних 

пунктах; 

7) конструктивне керування емоціями потребує таких умінь: розпізнавати та 

розуміти емоції; керувати власними емоціями; відчувати емоційний стан інших 

людей і налагоджувати стосунки;     

8)оцінювання ризиків передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні 

ризики, зважаючи на істотні чинники; 

9) прийняття рішень реалізується через уміння;  

10) розв’язування проблем охоплює такі вміння конструктивно розв’язувати 

проблеми; 

11) співпраця та спілкування з іншими потребує таких умінь: брати на себе 

особисту відповідальність за власний внесок у групове завдання; дослуховуватись 

до думок інших та конструктивно реагувати на їхню діяльність; керувати 

розподілом завдань у проєкті; працювати у напрямі рішень, пов’язаних із 

завданням; використовувати мовні засоби та стиль відповідно до контексту; 

керувати спілкуванням; брати участь у спілкуванні з належною впевненістю та 

чіткістю. 
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4.6. Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» 

Модельна навчальна програма з математики для 5–6 класів закладів загальної 

середньої освіти побудована відповідно до Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, Державного стандарту базової 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2020 року № 898 (далі — Державний стандарт) і Типової освітньої 

програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235, та спрямована 

на реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом для математичної освітньої галузі.  

Мета й завдання навчального предмета. Математична освітня галузь є 

складовою базової середньої освіти, метою якої є 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 до родини, 

суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних 

цінностей українського народу. Випускник/випускниця закладу загальної 

середньої освіти — це патріот України, у світогляді якого розбудова українського 

суспільства й економіки та зайняття Україною гідного місця серед світових держав 

є однією з провідних цінностей. Метою математичної освітньої галузі є розвиток 

особистості учня/учениці 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;  

• набуття та вдосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні 

задачі;  

• розвиток логічного й математичного мислення;  
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• розуміння можливостей застосування математики в особистому та 

суспільному житті.  

Зважаючи на сучасний стан розвитку суспільства та потреби сьогодення, 

одним із основних викликів є збереження та подальше підвищення статусу 

України як провідної світової держави в наукомістких галузях, зокрема в 

комп’ютерних та інформаційних дисциплінах, авіаційній та космічній галузях; 

проведення наукових досліджень і технічних розробок на сучасному  світовому 

рівні; розвиток технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави; 

інтенсивний розвиток усіх галузей народного господарства та оновлення 

виробничої бази на засадах сучасних технологій, автоматизації та роботизації; 

масова інформатизація та комп’ютеризація. Зазначені виклики можуть бути 

реалізовані виключно за умови масового набуття підростаючим поколінням 

компетенцій, що є чільними для професійної орієнтації в наукомістких областях, 

конструктивного логічного та алгоритмічного мислення, високого рівня технічної 

грамотності. І провідним інструментом для цього є навчання математики як мови 

науки, техніки та технологій. З огляду на це нова українська школа в наш час має 

сформувати уявлення про математику як один із провідних інструментів пізнання 

навколишнього світу та керування ним, про важливість математичних знань і 

алгоритмічного мислення для самореалізації в сучасному світі на належному 

фаховому рівні; заохотити учнів/учениць до набуття математичних знань та 

активного їх застосування. Потрібна докорінна реформа, яка зупинить негативні 

тенденції і перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та 

згуртованості, економічного розвитку та конкурентоспроможності України у 

світовій спільноті. В основу побудови змісту та організації процесу навчання 

математики в закладах загальної середньої освіти покладено компетентнісний 

підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані 

предметні та ключові компетентності, зокрема такі, як здатності учня/учениці 

застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, брати 

повноцінну участь у житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.  
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Метою навчального предмета «Математика», який згідно з Державним 

стандартом входить до типової освітньої програми для 5–9 класів, є досягнення 

вищезазначеної мети математичної освітньої галузі, у тому числі формування в 

учнів/учениць предметної математичної компетентності, що передбачає здатність 

розвивати й 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. У 5–6 

класах закладів загальної середньої освіти зазначеній меті слугує курс 

«Математика».  

Завдання. Формування зазначеної компетентності підпорядковується 

реалізації загальних завдань математичної освіти, які полягають у формуванні в 

учнів/учениць:  

• ставлення до математики як до невід’ємної складової загальної культури 

людини, універсальної мови науки та техніки, ефективного засобу моделювання та 

дослідження процесів і явищ навколишнього світу, а отже, необхідної умови 

повноцінного життя людини в сучасному суспільстві;  

• математичного мислення та мовлення, необхідного для опису математичних 

фактів і закономірностей та для створення математичних моделей;  

• здатності до логічних міркувань, висновків, алгоритмічного мислення;  

• здатності логічно обґрунтовувати та доводити твердження, оцінювати 

правильність і раціональність розв’язування задач, приймати рішення в умовах 

неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації;  

• здатності та потреби застосовувати математичні методи під час 

розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні 

знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів;  

• умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати 

й використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту 
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інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, 

використовувати отриману інформацію в особистому житті.  

У 5–6 класах закладів загальної середньої освіти мають бути реалізовані такі 

специфічні для даного етапу навчання математики освітні завдання:  

• розширення знань про число (від натуральних чисел до звичайних і 

десяткових дробів, у тому числі нескінченних періодичних десяткових дробів, 

від’ємних чисел);  

• формування культури усних і письмових обчислень, зокрема із 

застосуванням засобів обчислювальної техніки;  

• формування початкових уявлень про залежності між величинами, подання 

та оброблення наборів даних, графічний спосіб характеристики залежностей між 

величинами, опису явищ і процесів;  

• оволодіння мовою алгебри, уміннями здійснювати перетворення 

алгебраїчних виразів, розв’язувати рівняння;  

• оволодіння вмінням моделювати за допомогою рівнянь реальні ситуації, 

співвідносити здобуті результати зі змістом модельної ситуації;  

• оволодіння мовою геометрії, розвиток просторових уявлень і уяви;  

• формування вміння виконувати найпростіші геометричні побудови за 

допомогою геометричних інструментів (лінійки з поділками, транспортира, 

косинця, циркуля та лінійки);  

• формування знань про геометричні фігури на площині, їхні властивості, а 

також умінь застосовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях;  

• формування уявлення про геометричні фігури в просторі та їхні властивості, 

а також первинних умінь застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях;  

• формування знань про основні геометричні величини (довжину, площу, 

об’єм, міру кута), способи їх вимірювання й обчислення для планіметричних і 

стереометричних фігур, а також уміння застосовувати здобуті знання в навчальних 

і життєвих ситуаціях;  
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• вивчення геометричних перетворень на площині та їхніх найпростіших 

властивостей.  

 Вимоги до обов’язкових результатів навчання. Програма висуває вимоги 

до обов’язкових результатів навчання учнів на основі компетентнісного підходу. 

Базові знання, що їх мають набути учні/учениці наприкінці навчання за 

програмою, визначені в додатку 7 до Державного стандарту. У курсі математики 

5–6 класу до них належать:  

• методологія математики: математична термінологія і символіка; 

математичні твердження; метод математичного моделювання;  

• числа і вирази: числові множини; натуральні, цілі, раціональні числа, дії із 

ними та їх порівняння; десяткові дроби, округлення, прикидки; подільність 

натуральних чисел, відношення, відсотки, пропорції;  

• рівняння;  

• геометрія і вимірювання геометричних величин: первинні геометричні 

об’єкти (фігури та відношення); базові уявлення про найпростіші геометричні 

фігури; трикутники, многокутники; основні геометричні форми: лінії, поверхні, 

тіла; коло і круг; многогранники і тіла обертання: призма, піраміда, циліндр, конус, 

куля; вимірювання відрізків та кутів; периметр многокутника, площа 

прямокутника; об’єм та площа поверхні прямокутного паралелепіпеда;  

• наочні уявлення про дані, їх представлення та перетворення, діаграми і 

графіки;  

• найпростіші елементи комбінаторики. Вимоги до обов’язкових результатів 

навчання з математичної освітньої галузі, визначені в додатку 8 до Державного 

стандарту, передбачають, що учень/учениця:  

• досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна 

розв’язувати із застосуванням математичних методів;  

• моделює процеси та ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання 

проблем;  

• критично оцінює процес і результат розв’язання проблем;  
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• розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, 

володіє математичною мовою.  

Компетенції. Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі 

визначений у додатку 7 до Державного стандарту. Наприкінці навчання за 

програмою 5–6 класів в учня/учениці мають бути сформовані основи умінь та 

ставлень, що є наскрізними в усіх ключових компетентностях і що надалі стануть 

підґрунтям для остаточного формування цих компетентностей станом на кінець 

навчання в середній школі. Для математичної компетентності мають бути 

сформовані:  

• уміння:  оперувати текстовою і числовою інформацією, 

геометричними об’єктами на площині та в просторі;  встановлювати кількісні та 

просторові відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту;  обирати, створювати й досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 

оцінювати результати;  здійснювати прогнози в контексті навчальних і практичних 

задач;  застосовувати логічні способи мислення під час розв’язування пізнавальних 

і практичних задач, пов’язаних з реальними об’єктами;  використовувати 

математичні методи в життєвих ситуаціях;  

• ставлення:  усвідомлення важливості математики як мови науки, 

техніки та технологій, значення математики для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших дисциплін;  потреба в об’єктивному 

оцінюванні висловлювань, поглядів, рішень, дій.  

Навчальними ресурсами, що слугують зазначеній меті, є підручники, 

додаткова література, інтернет-ресурси; задачі, зокрема такі, що моделюють 

реальні життєві ситуації. Компетентнісний потенціал математичної освітньої 

галузі визначає її здатність формувати всі інші ключові компетентності, які 
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передбачено Державним стандартом, через розвиток насамперед таких умінь і 

ставлень, притаманних даній освітній галузі:  
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Шляхи реалізації програми. Курс математики в 5–6 класах закладів 

загальної середньої освіти логічно продовжує реалізацію завдань математичної 

освіти учнів/учениць, розпочату в початковій школі, розширюючи та доповнюючи 

ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей 

школярів/школярок. Зміст математичної освіти в 5–6 класах закладів загальної 

середньої освіти структурується за такими змістовими лініями:  

• Числа і дії з ними  

• Вирази  

• Рівняння  

• Відношення і пропорції  

• Геометричні фігури і величини  

• Математичні задачі як засіб дослідження реальних життєвих ситуацій та 

реальних процесів. Кожна з них розвивається з урахуванням завдань вивчення 

математики на відповідному ступені базової середньої освіти.  

        Курс математики 5–6 класів передбачає розвиток, збагачення та поглиблення 

знань учнів/учениць про числа і дії над ними, числові й буквені вирази, величини 

та їх вимірювання, рівняння, числові нерівності, а також уявлень про окремі 

геометричні фігури на площині та в просторі. Понятійний апарат, обчислювальні 
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алгоритми, графічні уміння та навички, що мають бути сформовані на цьому етапі 

вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних 

класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де 

застосовуються математичні знання. Основу курсу становить розвиток поняття 

числа та формування міцних обчислювальних і графічних навичок. У курсі 

математики 5–6 класів відбувається поступове розширення множини натуральних 

чисел до множини раціональних чисел шляхом послідовного введення дробів 

(звичайних і десяткових) і від’ємних чисел. Водночас має бути сформована 

культура усних і письмових обчислень, зокрема з використанням обчислювальної 

техніки. Навчальний матеріал, що стосується виразів, величин, рівнянь і 

нерівностей, геометричних фігур, має загалом пропедевтичний характер. 

Ознайомлення з ним готує учнів/учениць до свідомого системного вивчення 

відповідних тем у курсах алгебри і геометрії. Зокрема, учні/учениці мають 

отримати уявлення про використання букв для запису законів арифметичних дій, 

формул, навчитись обчислювати значення простих буквених виразів, складати за 

умовою задачі й розв’язувати нескладні рівняння першого степеня спочатку на 

основі залежностей між компонентами арифметичних дій, а згодом із 

використанням основних властивостей рівнянь. Важливе значення для підготовки 

учнів/учениць до систематичного вивчення алгебри, геометрії та інших предметів 

мають початкові відомості про метод координат, які одержують учні/учениці 5–6 

класів: зображення чисел на координатній прямій, прямокутна система координат 

на площині, виконання відповідних побудов, побудова й аналіз окремих графіків 

залежностей між величинами. Істотне місце займають текстові задачі, основною 

метою яких є розвиток логічного мислення учнів/учениць, навичок 

математичного моделювання, розвиток ключових компетентностей та ілюстрація 

практичного застосування математичних знань. Сюжети задач мають 

відтворювати як історикокультурні цінності, так і практичні ситуації. Зміст 

геометричного матеріалу включає початкові відомості про планіметричні 

(відрізок, промінь, пряма, кут, трикутник, прямокутник, квадрат, коло, круг) і 
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стереометричні (прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда, циліндр, конус, куля) 

фігури. Учні/учениці набувають навичок вимірювання довжини відрізка й 

градусної міри кута, знаходження площ і об’ємів деяких фігур, побудови 

геометричних фігур за допомогою лінійки, косинця, транспортира та циркуля. 

Розширюються уявлення про вимірювання геометричних величин на прикладах 

вимірювання та порівняння відрізків і кутів, побудови відрізків даної довжини і 

кутів із заданою градусною мірою, оперування формулами периметрів, площ і 

об’ємів геометричних фігур. Побудова кута за допомогою транспортира або 

косинця (прямого кута), прямої та відрізка за допомогою лінійки 

використовується при побудові трикутників, прямокутників, перпендикулярних і 

паралельних прямих. Вивчення геометричних фігур має передбачати 

використання наочних ілюстрацій, прикладів із довкілля, життєвого досвіду 

учнів/учениць, виконання побудов і сприяти виробленню вмінь виділяти форму 

та розміри як основні властивості геометричних фігур. Закріплення понять 

супроводжується їх класифікацією (кутів, трикутників, взаємного розміщення 

прямих на площині). Властивості геометричних фігур спочатку обґрунтовуються 

дослідноіндуктивно, потім застосовуються в конкретних ситуаціях, що сприяє 

виробленню в учнів/учениць умінь доказово міркувати. Основа інтеграції 

геометричного матеріалу з арифметичним і алгебраїчним — числові 

характеристики (довжина, площа, об’єм) геометричних фігур. Узагальнюються 

знання учнів/учениць про одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму та вміння 

переходити від одних одиниць до інших. Ці знання і вміння використовуються під 

час вивчення предметів природничого циклу та циклу «Технології». Важливим є 

формування в учнів/учениць умінь подавати дані у вигляді таблиць, графіків і 

діаграм та на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки. Вивчення 

математики в 5–6 класах здійснюється з переважанням індуктивних міркувань 

здебільшого на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду 

учнів/учениць і прикладів із довкілля. Водночас відносна кількість теоретичного 

матеріалу, який вимагає обґрунтування тверджень, поступово збільшується. Це 
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готує учнів/учениць до ширшого використання дедуктивних методів на 

наступному етапі вивчення математики. Змістова лінія «Математичні задачі як 

засіб дослідження реальних життєвих ситуацій» передбачає як імплементацію 

наскрізних ліній ключових компетентностей, так і засвоєння учнями/ученицями 

практичної спрямованості навчального матеріалу.          

Особливості організації освітнього процесу під час вивчення 

навчального предмета.  

1. Форми проведення навчального процесу. На уроці математики та під час 

позакласної роботи застосовуються такі форми проведення навчального процесу: 

• фронтальна, коли весь клас одночасно виконує загальну, поставлену перед усіма 

дітьми роботу: слухання пояснень учителя/учительки, слухання та аналіз 

учнями/ученицями висловлювань своїх товаришів, колективне обговорення та 

розв’язання проблемних ситуацій;  

• групова (колективна), зокрема робота в парах: виконання групою конкретного 

навчального завдання за участю кожного з учнів/учениць, індивідуальна допомога 

одне одному, заняття математичних гуртків; елементи проєктної роботи;  

• індивідуальна: самостійна робота з підручником, самостійне виконання завдань 

у дошки або в зошиті під час уроку, виконання самостійних та контрольних робіт, 

виконання домашньої роботи, робота з додатковою літературою, відбір і 

порівняння матеріалу з різних джерел (зокрема пошук інформації в Інтернеті), 

написання рефератів, підготовка доповідей, елементи проєктної роботи, участь у 

математичних олімпіадах, участь у математичних заочних змаганнях (зокрема 

тих, що проводяться на міжнародному рівні засобами мережі Інтернет), 

індивідуальна робота вчителя/вчительки з обдарованими дітьми та дітьми з 

особливими потребами. Реалії сьогодення та потреби побудови індивідуальних 

освітніх траєкторій потребують певного зміщення акцентів із суто фронтальної 

форми навчального процесу на групову та індивідуальну. Зокрема, уже в 5–6 

класах варто залучати дітей до такого сучасного виду діяльності, як проєктна 

робота, який дає підвищені можливості вибудовування індивідуальних освітніх 
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траєкторій, розвитку пізнавальної діяльності в галузі точних наук, установлення 

міжпредметних зв’язків, формування ключових компетентностей, опанування 

комп’ютерними та інформаційними технологіями.  

         Діяльнісна спрямованість навчання. Діяльнісна спрямованість навчання 

передбачає постійне залучення учнів/учениць до різних видів педагогічно 

доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності як під час уроку, так і в 

позакласній та індивідуальній роботі.  

  Практична спрямованість навчання. Під час вивчення нового матеріалу 

доцільно пояснювати потребу виникнення відповідного математичного апарату на 

підставі певних практичних ситуацій, а після подання учням/ученицям 

теоретичних відомостей — ілюструвати їх застосування на практиці.                                               

Міжпредметні зв’язки. Формуванню математичної та ключових   

компетентностей сприяє встановлення та реалізація міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний 

інтерес учнів/учениць до навчання та підвищує рівень їхньої загальної культури, 

створює умови для систематизації навчального матеріалу та формування наукового 

світогляду. Учні/учениці набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх у нові ситуації. Досвід математичної діяльності має бути 

застосований у вивченні предметів інших освітніх галузей шляхом:  

• використання учнями/ученицями математичного апарату під час пізнавальної 

діяльності;  

• математичного моделювання процесів, що вивчаються;  

• розв’язування в курсі математики задач із фабулами інших навчальних предметів; 

• виконання міжпредметних навчальних проєктів тощо.  

          Культурно-історична спрямованість. Систематичне використання 

історичного та культурного матеріалу під час вивчення математики виховує в 

учнях/ученицях патріотизм та інтернаціоналізм, повагу до загальнолюдських 

цінностей, підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової 
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творчості, дає уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської 

культури. Ознайомлення учнів/учениць з іменами та біографіями видатних 

учених, які створювали систему математичних знань, зокрема видатних 

українських науковців, сприятиме патріотичному вихованню школярів. Відомості 

про історичний розвиток математичних понять, теорій і методів сприяють 

розумінню математики як універсального методу пізнання світу та науки, що 

постійно розвивається, заохочує учнів/учениць до творчого застосування набутих 

знань.  

            Комп’ютеризація та інформатизація. Використання комп’ютерної 

техніки, зокрема мобільних пристроїв, на уроках математики та в позакласній 

роботі має забезпечити формування в учнів/учениць:  

• алгоритмічного стилю мислення;  

• уміння виокремлювати із загального об’єму роботи суто технічну складову та 

оптимізувати її виконання;  

• ставлення до комп’ютеризації та інформатизації як до необхідного інструменту 

пізнавання світу та діяльності людини;  

• комп’ютерної грамотності;  

• навичок пошуку, оцінювання, відбору та фільтрування інформації;  

• зацікавленості в якомога ширшому застосуванні комп’ютерних технологій у своїй 

діяльності;  

• уміння організовувати спільну роботу з використанням сучасних комп’ютерних 

засобів, зокрема в умовах дистанційного навчання.  

          Наскрізні лінії та їх реалізація. Формування таких ключових 

компетентностей, як громадянські та соціальні компетентності, навчання 

впродовж життя, інноваційність, підприємливість та фінансова грамотність, 

екологічна компетентність, має здійснюватися під час вивчення всіх навчальних 

предметів. Зважаючи на це, передбачено виокремлення таких наскрізних ліній, як 

«Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність». Зазначені 
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наскрізні лінії є соціально значущими надпредметними темами, які допомагають 

формуванню в учнів/учениць уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання та вміння в реальних життєвих 

ситуаціях. Ці наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, а тому їх потрібно 

враховувати під час вивчення курсу математики. Зміст та цілі наскрізних ліній 

враховуються при формуванні духовного, соціального й фізичного середовища 

навчання. Виходячи з наскрізних ліній, при вивченні математики добираються 

відповідні трактування, приклади, фабули задач, реалізуються надпредметні, 

міжкласові та загальношкільні навчальні проєкти. Проблематика наскрізної лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується в курсі математики 

насамперед через завдання з реальними даними про використання природних 

ресурсів, їх збереження та примноження. Під час розгляду цієї лінії важливе місце 

займають відсоткові обчислення, наочне подання економічної та природознавчої 

інформації. Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» освоюється 

переважно через колективну діяльність (дослідницькі роботи, робота в групах, 

навчальні проєкти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними 

предметами й розвиває в учнів/учениць готовність до співпраці, толерантність 

щодо різноманітних способів діяльності та думок. Із цією наскрізною лінією 

пов’язані, наприклад, відсоткові розрахунки, елементи статистики, що 

дозволяють учням/ученицям зрозуміти значення кількісних показників при 

характеристиці суспільства та його розвитку. Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» 

в курсі математики реалізується через завдання з реальними даними про безпеку 

й охорону здоров’я (текстові задачі, відсоткові розрахунки, оброблення і наочне 

подання даних відповідної змістовної спрямованості). Важливо під час виконання 

таких завдань звертати увагу на аналіз проблем, пов’язаних із ризиками для життя 

і здоров’я (наприклад, щодо тютюнопаління, перевищення швидкості як причини 

ДТП тощо). Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» 

реалізується шляхом розв’язування практичних задач щодо планування 
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господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання 

сімейного бюджету та інших практичних аспектів фінансових питань, до яких 

можуть бути залучені діти відповідного віку (закупівля продуктів харчування, 

оплата проїзду, комунальних послуг тощо). Крім реалізації зазначених наскрізних 

ліній, у ході вивчення курсу математики формуються наскрізні вміння ключових 

компетентностей, визначені в Державному стандарті.  

          Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць. Навчальні досягнення 

учнів підлягають формувальному та підсумковому (тематичному та 

завершальному) оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті:  

• вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію учня/учениці;  

• відстежувати навчальний прогрес учня/учениці;  

• вчасно виявляти проблеми та вживати заходів для коригування індивідуальної 

освітньої траєкторії та методів навчання відповідно до індивідуальних потреб 

дитини;  

• формувати в учня/учениці впевненість у власних силах, мотивацію на досягнення 

та зацікавленість у навчанні.  

          Підсумкове оцінювання має на меті установити відповідність очікуваних і 

реальних результатів навчання. Орієнтирами оцінювання є очікувані результати 

навчання, визначені в другій частині цього документа. 

          Структура програми. Програму подано в табличній формі, що містить три 

частини: очікувані результати навчання, зміст навчального матеріалу, необхідний 

для їх досягнення, та відповідні види навчальної діяльності. Очікувані результати 

навчання орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й 

оцінювання. У рамках навчального року програма укладена за змістовими 

лініями. Усередині змістової лінії зміст навчального матеріалу структуровано за 

темами в логічній послідовності їх вивчення. Наведено рекомендовані форми 

організації освітнього процесу, вибір яких учитель/учителька може здійснювати 

на свій розсуд залежно від рівня підготованості класу, індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів/учениць тощо. Зазначені особливості побудови програми дають 
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змогу педагогічному колективу швидко та своєчасно адаптувати реалізацію 

програми до реалій сьогодення та умов кожного навчального закладу, враховуючи 

вікові та індивідуальні особливості розвитку й потреби учнів/учениць, а також 

забезпечити просування індивідуальними освітніми траєкторіями. 

 

4.7. Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи» 

(інтегрований курс) 

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» для 5-6 класів є продовженням курсу 

«Я досліджую світ» початкової школи й водночас є 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.   

Такий підхід до відбору змісту відповідає і віковим особливостям розвитку 

розумових операцій у молодших школярів, і екологічним вимогам сучасного 

життя.   

Цей курс також завершує вивчення природи в межах єдиного інтегрованого 

предмета, тому в змісті велику увагу приділено розкриттю способів та історії 

пізнання природи людиною, представлені основні природничі науки, визначена 

специ ічна роль кожної з них у дослідженні навколишнього світу та в житті 

людини.   

Основна мета програми – формування особистості учня, який 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.   
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Вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» спрямовано на  

досягнення таких завдань:    

- формувати цілісну картину світу та усвідомлення місця в ньому людини на 

основі єдності раціонально-наукового пізнання й емоційно-ціннісного 

усвідомлення дитиною особистого досвіду спілкування з природою;   

- формувати уявлення про предмет і методи природничих наук   фізики, хімії, 

біології, географії, астрономії, екології, про способи отримання та застосування 

інформації у процесі вивчення та перетворення природи;   

- розвивати в учнів інтелектуальні, пізнавальні, дослідницькі, творчі, 

комунікативні здібності, застосовувати засвоєні знання в повсякденному житті;  

- підвищувати активність та мотивацію учнів до пізнання на базі сучасного 

навчального обладнання та використання інтерактивних  форм роботи;   

- набувати досвіду різноманітних  форм діяльності  індивідуальної і 

колективної , досвіду пізнання й самопізнання;  

- формувати систему цінностей, соціально прийнятих норм поведінки в 

природі та норм безпечної поведінки в соціумі, екологічну культуру, здоровий 

спосіб життя.  

Зміст програми розроблено відповідно до вимог Державного стандарту 

базової середньої освіти  2020 р.  з урахуванням вікових, загальнонавчальних і 

психологічних особливостей учнів першого циклу навчання базової освіти. Зміст 

навчальних занять, методи роботи сприяють вихованню в учнів любові до 

природи, своєї Батьківщини, свого краю, розвивають відповідальність за власні 

вчинки, почуття обов’язку, толерантності, а також прагнення до пізнання й істини, 

цілеспрямованості, наполегливості, ощадливості, працьовитості, екологічної 

свідомості.   

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, а також:    
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- науковості, що передбачає доступне, переконливе повідомлення та 

використання сучасних наукових  актів;   

- принципу інтеграції, що передбачає об’єднання відомостей з різних наук із 

метою створення цілісної картини світу в учнів;   

- наступності, який забезпечує неперервну, послідовну освітню траєкторію 

здобувачів освіти;   

- наочності, що дає змогу учням установити зв’язки між теоретичним 

матеріалом і реальним життям, отримати достовірні знання про навколишній світ;   

- фундаментальності й прикладної спрямованості, що передбачають 

засвоєння наукових знань, набуття практичних навичок і становлення здобувачів 

освіти активними учасниками освітнього процесу;   

- екологічного принципу, що передбачає усвідомлення взаємозв’язків у 

природі як середовищі перебування людини, зацікавленої у збереженні цілісності, 

чистоти, гармонії в природі, осмислення екологічних явищ, уміння робити 

висновки щодо стану природи, спонукає до природоохоронної діяльності;   

- краєзнавчий принцип спрямований на широке використання місцевого 

матеріалу  вивчення природи, культури та традицій рідного краю;  

- принцип зв’язку навчання із життям реалізується через розгляд життєвих 

ситуацій, особистий досвід школяра; ситуативні завдання, спрямовані на 

вироблення навичок безпечної поведінки;   

- колективізму та рольової участі, які  ормують в учнях навички діалогічного 

спілкування, співпраці, уміння розподіляти ролі та приймати відповідальність.   

Цей курс реалізує діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований, 

дослідницький, рефлексивний, проблемно-ситуативний та інші підходи до 

навчання.  

Програма сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема    

- природознавчої, а саме оволодіння науковим способом пізнання природи, 

застосування природничих знань для пояснення явищ природи, розуміння змін, 

зумовлених людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності;   
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- вільне володіння державною мовою, збагачення її науковою термінологією;   

- математичної, у процесі вимірювань та розв’язуванні практичних  

завдань;   

- інноваційності, а саме розуміння своїх здібностей і можливостей, мотивації 

працювати над собою і робити світ кращим;   

- екологічної, а саме здобуття навичок дотримання правил поведінки у 

природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння 

відповідальності за свої вчинки;   

- інформаційно-комунікаційної, що виявляється в застосовуванні                    

інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та життєвих ситуаціях, умінні 

планувати та здійснювати ін ормаційний пошук в енциклопедіях, 

науковопопулярних виданнях, інтернеті, під час екскурсій, обробляти ін ормацію, 

перетворювати її, аналізувати й робити висновки;   

- навчання впродовж життя, що реалізується через бажання вдосконалювати 

свої здібності та поповнювати знання,  формувати розуміння необхідності 

ключових компетентностей для вибору професії та досягнення успіху в житті;                 

- розвивати особистісний потенціал у процесі дослідницької та творчої 

діяльності;   

- громадянської та соціальної, що виявляються в умінні конструктивно 

співпрацювати під час спостережень, досліджень, групових і парних  форм 

роботи; дбайливому ставленні до особистого, соціального здоров’я, дотриманні 

здорового способу життя; спроможності діяти в умовах невизначеності та 

багатозадачності; освоюванні норм і способів співпраці та спілкування з 

однолітками й дорослими;   

- культурної, а саме шанобливе ставлення до національної та світової 

наукової спадщини, здатність розуміти та цінувати творчі способи вираження 

ідей та емоцій через різні види мистецтва та інші культурні  форми; прагнення до 

розвитку й вираження власних ідей, почуттів засобами культури та мистецтва;   
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- підприємливості та  фінансової грамотності, що передбачають 

ініціативність, спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї у 

виконанні проєктів та корисних для громади ініціатив; готовність брати 

відповідальність за прийняті рішення.   

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» передбачає міжпредметні зв’язки з 

інформатикою, мовно-літературною, математичною, технологічною, соціальною 

і здоров’язбережувальною, громадянською та історичною, мистецькою галузями.   

Для реалізації програми необхідна сучасна матеріальна й інформаційна база, 

що забезпечує організацію всіх видів діяльності учнів.   

Структура програми в 5 класі представлена п’ятьма розділами.   

РОЗДІЛ 1 «ПІЗНАЄМО СВІТ НАУКИ» передбачає подальше знайомство 

дитини з наукою. Окреслюються поняття «наука», «природничі науки», 

«науковий термін», «науковий  факт».  Розпочинається робота над словником 

наукових термінів та їхнім застосуванням, яка триває впродовж навчального 

року. Важливе завдання цього розділу – познайомити учнів зі спільними для всіх 

природничих наук методами пізнання,  формування навичок застосування якого 

передбачається в усіх наступних розділах. Практичне спрямування розділу – 

розвиток навичок спостереження, вимірювання й експериментування.  Учні 

знайомляться із засобами наукового дослідження, досягненнями в галузі 

природничих наук, прикладами винаходів та відкриттів, давніми та сучасними 

ученими й винахідниками, пояснюють 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 
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практичних потреб людини. Стрижень розділу – атомарна ідея, яка об’єднує живу 

та неживу матерію, рух та взаємодія частинок речовини.   

 Розширюється поняття про роль органів чуття для дослідження природи,  

формуються уявлення про агрегатні стани речовини, вивчення яких передбачає 

виконання практичних завдань, індивідуальних та групових досліджень з 

використанням приладів та лабораторного обладнання, а також виготовлення 

найпростіших вимірювальних приладів для власних експериментів.   

Значна увага приділяється моделюванню  фізичних тіл і явищ.  Учні 

спостерігають, досліджують і пояснюють на основі атомної будови тіл явища      

дифузії і випаровування рідин, властивості твердих тіл, рідин і газів.   

Завершує розділ вивчення та дослідження розчинних та нерозчинних 

речовин.   

Зміст РОЗДІЛУ 3 «ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ» розширює знання 

учнів про Землю та її оболонки, які вони отримали в початковій школі.   

 Учні знайомляться з гіпотезами та сучасними уявленнями про виникнення 

Землі, її  форму, розміри, з внутрішньою будовою та способами зображення.   У 

процесі її вивчення учні розширюють знання про компоненти природи  повітря, 

воду, ґрунти  та їхні взаємозв’язки. Тема має глибоке екологічне навантаження. Її 

вивчення дає можливість розкрити необхідність збереження природи, повітря, 

ґрунту як необхідних складових навколишнього середовища для життєдіяльності 

організмів.   

Значна увага приділяється  формуванню картографічної грамотності під час 

роботи з глобусом і картами різноманітного змісту та масштабу, вивченню 

способів зображення географічних об’єктів і явищ, що застосовуються на цих 

картах; розвитку практичних географічних умінь отримувати інформацію з 

різних джерел знань, складати за ними країнознавчі описи й характеристики 

території.   

РОЗДІЛ 4 «ПІЗНАЄМО СВІТ ОРГАНІЗМІВ» поглиблює і систематизує 

знання, отримані в початкових класах. Навчальний матеріал викладений в такій 
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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. В учнів  формується вміння порівнювати й відрізняти основні групи 

організмів за істотними ознаками.   

Під час знайомства з тваринами, кімнатними та декоративними рослинами 

слід обов’язково опиратися на особистий досвід учнів,  формувати екологічне 

мислення та свідомість, дбайливе ставлення до живого, уміння бачити його красу.   

Тема «Таємниці організму людини» передбачає  формування розуміння 

людського організму як цілісної біологічної системи, а також практичних 

навичок, необхідних у повсякденному житті.   

Завершує програму 5 класу узагальнювальний РОЗДІЛ 5 «ПІЗНАЄМО 

СЕБЕ І СВІТ», який є практико-орієнтованим, спрямований на усвідомлення 

себе та своїх можливостей, розвиток власних здібностей, зокрема дослідницьких,  

формування в учнів стійкої мотивації та готовності використовувати отримані 

знання й вміння для корекції свого способу життя з метою зміцнення, покращення 

здоров’я,  формування розуміння важливості біорізноманіття та його збереження, 

впливу людини на природу, формування системи природничих знань через 

виконання парних і групових завдань дослідницького та проєктно-

конструкторського характеру.   

Відповідно до спірального принципу побудови програми, зміст програми 6 

класу спрямований на розширення та поглиблення знань і навичок, здобутих у 5 

класі, подальше  формування ключових компетентностей. 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. Зміст розділів такий.   
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   У РОЗДІЛІ 1 «ПІЗНАЄМО СВІТ НАУКИ» учні знайомляться з об’єктами 

та предметами дослідження  фізики, хімії, біології, географії, астрономії та 

взаємозв’язками між цими науками; зміст розділу спрямований на  формування 

розуміння важливості природничих наук, їхньої ролі в розвитку суспільства, 

знайомить зі STEM-професіями майбутнього й орієнтує на вибір професії, 

передбачає подальше  формування вмінь застосовувати науковий метод пізнання.   

РОЗДІЛ 2 «ПІЗНАЄМО ЯВИЩА ПРИРОДИ» знайомить з  Фізичними, 

хімічними, астрономічними та біологічними явищами.  Розпочинається розділ з 

вивчення  фізичних явищ, які діти спостерігають у повсякденному житті  

механічний рух, теплове розширення та теплопередача, пароутворення, 

електризація, утворення тіні, звуків. Під час вивчення цієї теми звертається увага 

на правила безпечної поведінки під час грози та з електроприладами, у процесі 

складання електричних кіл, спостереження теплових явищ, виготовлення 

моделей. Друга тема присвячена поглибленню знань про речовини та їхні зміни.  

учні знайомляться з основними речовинами, що входять до складу атмосфери, 

гідросфери та літосфери, чистими речовинами та сумішами.   У темі 

«Астрономічні явища» узагальнюються та поглиблюються знання учнів з 

початкової школи про зміну дня і ночі, пір року, на доступному рівні 

пояснюються явища зміни  фаз Місяця, сонячні та місячні затемнення,  

формуються поняття про магнітне поле Землі, припливи та відпливи. Завершує 

розділ вивчення таких важливих біологічних явищ як живлення, дихання, 

подразливості, руху організмів, розмноження, росту та розвитку, що сприятиме  

формуванню розуміння в учнів основних закономірностей  функціонування 

організмів, цілісної біологічної картини світу. Вивчення матеріалу розділу 

передбачає систему спостережень, виконання дослідницьких та практичних 

завдань, демонстраційних експериментів, моделювання та використання 

моделей. Зміст другого розділу спрямований на  формування розуміння 

взаємозв’язків між явищами природи та живою і неживою природою. Вивчення 

матеріалу розділу передбачає систему спостережень, виконання дослідницьких та 
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практичних завдань, демонстраційних експериментів, моделювання та 

використання моделей.   

Перша тема  РОЗДІЛ  3 «ПІЗНАЄМО СОНЯЧН  СИСТЕМИ » дає уявлення 

про сучасні астрономічні спостереження та інструменти, націлює на власні 

спостереження за зоряним небом та небесними тілами, реалізацію особистих 

проєктів як за допомогою доступних засобів  бінокля, рухомої карти зоряного 

неба, так і з використанням сучасних цифрових ресурсів. Значна увага 

приділяється сучасним уявленням про склад Сонячної системи, відбувається 

знайомство з проєктами пошуку життя, освоєння й колонізації Сонячної системи. 

Завершує розділ тема, що  формує сучасні уявлення про Всесвіт та наше місце в 

ньому. Вивчення матеріалу розділу передбачає виконання практичних завдань, 

моделювання астрономічних явищ, виготовлення макетів, ознайомлення з  

фотографіями небесних тіл і явищ.   

РОЗДІЛ 4 «ПІЗНАЄМО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ» передбачає  

формування знань учнів про взаємозв’язки організмів між собою і з неживою 

природою, пристосування різних груп організмів до умов довкілля й співжиття 

між собою, періодичних змін середовища життя, природні та штучні екосистеми, 

вплив діяльності людини на взаємозв’язки в природі. Отримані в цьому розділі 

знання сприятимуть  формуванню свідомого ставлення учнів до екологічних 

проблем, усвідомлення ними етики стосунків з природою, застосування знань під 

час прогнозування наслідків впливу діяльності людини на угруповання та 

визначення правил поведінки в довкіллі.   

Завершує вивчення курсу  РОЗДІЛ 5 «ПІЗНАЄМО СЕБЕ І СВІТ», ключове 

завдання якого показати тісний зв’язок та взаємозалежність людини та природи, 

підвести учня до висновку, що пізнаючи природу ми пізнаємо й збагачуємо себе.  

Розділ містить тренувальні вправи та завдання на розвиток особистих якостей та 

рис характеру, необхідних юному досліднику природи, знайомить із 

неймовірними історіями дослідження природи та її знаменитими дослідниками. 
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Ще одне ключове завдання вивчення цього розділу – націлити дитину на життя в 

екостилі, на позитивні емоції та вчинки, які змінюють наш світ на краще.   

Організація освітнього процесу: форми та методи, технології навчання. 

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» базової школи має чітко визначену 

практичну спрямованість, яка реалізується під час організації спостережень у 

природі, проведення експериментів, виконання практичних робіт і вправ, 

моделювання, розв’язання ситуативних, проблемних, аналітичних завдань та 

досліджень, організацію уроків-екскурсій, роботу з науковопопулярною 

літературою, інтернет-ресурсами тощо. Вони спрямовані на розвиток умінь і 

навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, а 

також передбачають розв’язання природничих, екологічних та соціально-

економічних завдань, здійснення порівняльного аналізу, проведення 

мінідосліджень, дискусій, презентацій, експертиз, круглих столів, ділових і 

рольових ігор, творчих робіт, індивідуальних і колективних проєктів, написання 

есе, повідомлень, виступів тощо. Мета проведення цих робіт може бути різною 

– мотиваційною, корегуючою, контролюючою тощо.   

Практичні роботи проводяться на уроці.   Рішення щодо оцінювання 

всіх робіт чи вибірково  приймає вчитель.   

Тематика досліджень, проєктів може бути змінена вчителем у межах 

вивчення відповідної теми, враховуючи матеріально-технічне забезпечення, 

наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, 

інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо.  

езультати дослідження учнів учитель оцінює під час презентацій.   

Для проведення досліджень та моделювання об’єктів і явищ доцільно 

використовувати елементи STEM-освіти. Запропоновані підходи сприятимуть  

формуванню не лише компетентностей у галузі природничих наук, техніки та 

технологій, а й інших ключових компетентностей  інформаційнокомунікаційної, 

соціальної і громадянської, підприємницької, культурної, екологічної, 

математичної тощо .   
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Програма не передбачає розподілу годин за розділами й темами.  Учитель 

може на власний розсуд здійснити розподіл годин між темами. Години резервного 

навчального часу вчитель може використати для глибшого вивчення або 

повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей і 

навчальних можливостей учнів або для тематичного оцінювання  уроків 

систематизації та узагальнення, уроків-екскурсій, реалізації проєктної діяльності, 

проведення екологічних акцій тощо. Основними методами, які 

використовуються в різних поєднаннях, є:    

- пояснювально-ілюстративний, що поєднує словесні методи:  розповідь, 

пояснення, роботу з літературними джерелами, дискусії  з ілюстрацією різних 

за змістом джерел  довідників, карт, схем, діаграм, натуральних об’єктів;   

- частково-пошуковий, що ґрунтується на використанні природничих 

знань, життєвого й пізнавального досвіду учнів. Прикладом такого методу є 

бесіда, яка залежно від дидактичних цілей уроку може бути перевірною, 

евристичною, повторно-узагальнювальною.   

 Робота з підручником охоплює різноманітні стратегії читання  

виокремлення головної думки, сканування з метою знаходження відповіді на 

питання, виділення головної думки, складання логічно-структурної схеми, 

таблиці, малюнка, картосхеми, діаграми, графіка тощо .   

Дослідницький метод як один із провідних способів організації пошукової 

діяльності учнів у навчальній роботі сприяє набуттю учнями умінь і навичок 

самостійної роботи. Він використовується під час проведення спостережень, 

вимірювань, експериментів, складання графіків, діаграм, схем, звітів проведених 

досліджень, роботи з різними джерелами інформації, виконання творчих завдань. 

Значний вплив на результативність навчального процесу мають освітні технології  

проблемного, особистісно орієнтованого, перевернутого навчання, критичного 

мислення тощо.  Організація освітнього процесу передбачає:   

- зв’язок навчання із життям;   

- підвищення мотивації учнів до навчання;   
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- реалізацію діяльнісного та компетентнісного підходу до навчання; - 

розвиток самостійності й активності учнів;   

- розвиток уміння адаптуватися до дійсності;   

- уміння спілкуватися, співпрацювати з однолітками в процесі різних видів 

діяльності.   

Виклад матеріалу передбачає обов’язкове використання різноманітних 

засобів наочності на кожному уроці  географічних карт, слайдів, відеоматеріалів, 

комп’ютерних програм, автентичних зразків, гербаріїв, муляжів, лабораторного 

обладнання, колекції гірських порід, визначників рослин і тварин,  фотографій, 

науково-популярних дитячих видань тощо. Це дає можливість учням отримати 

більш правдиві та повні знання про навколишній світ. Дидактичні та сюжетно-

рольові ігри сприяють ефективному засвоєнню або закріпленню навчального 

матеріалу.   

Під час організації навчального процесу з інтегрованого курсу «Пізнаємо 

природу» рекомендується широко застосовувати різні  форми самостійної роботи 

учнів, підбір додаткової літератури та ілюстративних матеріалів, розробка 

проєктів, написання повідомлень, есе, листів, виступів, проведення конференцій, 

онлайн подорожей, складання колажів тощо. Форми, способи й засоби перевірки 

та оцінювання результатів навчання.  

 

4.8. Модельна навчальна програма Досліджуємо історію і суспільство. 

5 клас» 

 Пропонована модельна навчальна програма – комплексний освітній 

документ, який у 5–6 класах реалізовує наступність між початковою і базовою 

середньою освітою у вигляді інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і 

суспільство» й закладає основу для подальшого інтегрування предметів і курсів 

громадянської та історичної освітньої галузі у 7–9 класах. Програма розроблена на 

основі Державного стандарту базової середньої освіти, яким визначено мету 

громадянської та історичної освітньої галузі – розвиток особистості учня через 
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осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між глобальними, 

загальноукраїнськими і локальними процесами; формування ідентичності 

громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, 

патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства 

права та нетерпимості до корупції.  

Предмети і курси 5–6 класів належать до адаптаційного циклу базової 

середньої освіти, що визначає їх місце в системі шкільної громадянської та 

історичної освіти та поміж інших навчальних предметів і курсів. На цьому етапі 

шкільного життя має відбутись пристосування дитини до нових умов і вимог 

освітнього середовища, пов’язаних з її переходом із початкової до базової ланки 

освіти. Воно є досить тривалим процесом, пов’язаним із значними проблемами як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Це обумовлює потребу дотримання 

наступності між початковим та базовим освітнім рівнем, врахування психолого-

педагогічних особливостей молодших підлітків, певну початковість, 

елементарність змісту предметів і курсів адаптаційного циклу й тих вимог, які 

висуваються до обов’язкових результатів навчання учнів. З огляду на 

вищезазначене, освітньою метою курсу «Досліджуємо історію і суспільство», 

узгодженою з метою освітньої галузі, є розвиток в учнів самоідентичності, почуття 

власної гідності через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, 

приналежності до України, українського народу, спільних історичних, політичних 

і духовнокультурних цінностей, формування активної громадянської позиції на 

засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини.  

Завдання курсу «Досліджуємо історію і суспільство» реалізують вимоги до 

обов’язкових результатів навчання громадянської та історичної освітньої галузі, 

зазначені у Додатку 18 Державного стандарту базової середньої освіти з  

урахуванням особливостей адаптаційного циклу, зокрема відображаючи вміння і 

якості особистості (компетентності), які мають бути сформовані через діяльність. 

Вони передбачають, що наприкінці адаптаційного циклу учень/учениця будуть 

здатні:  
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– орієнтуватись в історичному часі: розглядати явища суспільного життя у 

розвитку, хронологічній послідовності або синхронно та в конкретно-історичних 

умовах певного часу, співвідносити їх з одиницями виміру історичного часу та 

певними періодами (епохами), виявляти зміни і тривалість у житті суспільства; 

встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, 

діяльністю людей та її результатами в часі;  

– орієнтуватись у географічному та соціально-історичному просторі: 

співвідносити розвиток історичних явищ і процесів із географічним положенням 

країн та природними умовами, виявляючи взаємозалежність розвитку суспільства, 

господарства, культури, діяльності людини і стану навколишнього природного 

середовища;  

– виявляти розуміння взаємозв’язків та взаємовпливів історичних подій, 

явищ, процесів, постатей у контексті відомих історичних фактів; зіставляти різні 

інтерпретації історії; критично мислити у процесі пошуку та опрацювання різних 

джерел історичної та суспільно значущої інформації, формулювати обґрунтовані 

питання;  

– усвідомлювати власну гідність і самоідентифікацію, реалізувати власні 

права і свободи, виявляти у поведінці повагу до прав і гідності інших осіб та 

толерантність, протидіяти проявам дискримінації та нерівності;  

– дотримуватись у поведінці демократичних принципів, конструктивно 

взаємодіяти з однолітками, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою, 

долучатись до розв’язання проблем спільноти та суспільства.  

Компетентнісний потенціал освітньої галузі, визначений у Додатку 17 

Державного стандарту базової середньої освіти, реалізовуватиметься за рахунок 

комплексу ключових компетентностей, сформованих умінь, ставлень, базових 

знань. У результаті опанування курсу учні мають засвоїти основні категорії і 

поняття, такі, що складають логічну частину базових знань освітньої галузі. 

Кількість годин у пропонованій програмі відповідає рекомендованому 

навчальному часу, визначеному Типовою освітньою програмою, затвердженою 
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наказом Міністерства освіти і науки України № 235 від 19.02.2021р. «Про 

затвердження типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної 

середньої освіти».  

Пріоритети викладання і зміст курсу. Розвиток громадянського 

суспільства в Україні, глибока і послідовна інтеграція держави в систему 

європейських і світових цінностей та демократії потребує наявності у її громадян 

знань, навичок, ставлень та ціннісних характеристик для підтримки, захисту й 

просування цих ідей. Такі завдання має розв’язувати громадянська й історична 

освіта, покликана надати учням цілеспрямований і змістовний навчальний досвід, 

що відображатиме історичні й сучасні суспільні реалії та уможливить розвиток 

відповідних якостей особистості та її компетентностей. Це визначає пріоритетні 

психолого-дидактичні характеристики інтегрованого курсу та освітнього процесу, 

серед яких: побудова змісту на основі міжпредметної, внутрішньогалузевої і 

міжгалузевої інтеграції; розкриття, конкретизація громадянознавчого змісту 

програми на прикладах конкретного історичного матеріалу, що не лише збагачує 

та урізноманітнює матеріал, а й дає змогу учневі цілісно подивитись на людину і 

суспільство у послідовному розвитку – в минулому, сьогоденні і майбутньому; 

інтеграція як основа досягнення очікуваних результатів відбувається не лише через 

зміст, а й види діяльності учнів; зміст викладається і систематизується за 

проблемно-тематичним принципом; людиноцентризм; практична спрямованість, 

акцент на активному навчанні та практикуванні учнями поведінки, орієнтованої на 

цінності відповідального громадянства. Урахування зазначених пріоритетів у 

навчанні курсу уможливлює досягнення обов’язкових загальних і конкретних 

результатів навчання учнів.  

У п’ятому класі курс має пропедевтичний (вступний) характер, що визначає 

принципи відбору змісту та стилістичні особливості його подачі: історичні події та 

явища, життєдіяльність людей, суспільний устрій та відносини досліджуються 

учнями фрагментарно, скорочено, основна увага зосереджується на формуванні в 

учнів початкових уявлень про минуле й сьогодення, елементарних умінь роботи з 
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різноманітними джерелами. Відбір запропонованих історичних подій, персонажів, 

громадянознавчих понять тощо автори намагалися збалансувати як з погляду 

загальної/регіональної історії і сучасного життя суспільства, так і полікультурності, 

багатоперспективності минулого й сьогодення.  

Розділи курсу, пропоновані для 5 класу, дають учням змогу послідовно 

опанувати відповідну інформацію та початкові вміння, ставлення, що формують 

основу їхньої подальшої громадянської та історичної освіти. Історичний та 

громадянознавчий складники тісно переплетені у навчальному матеріалі з 

дотриманням зазначених вище принципів. Окремий розділ громадянознавчого 

змісту (останній у Програмі 6 класу) гармонійно доповнює історичний контекст та 

виконує роль підсумкового за два роки навчання інтегрованого курсу 

адаптаційного циклу. Курс «Досліджуємо історію і суспільство» структурований у 

10 розділів (5 розділів – у 5 класі та 5 розділів – у 6 класі). У межах кожного розділу 

програми дотримано таку логіку:  

– рух учнів від історичної конкретики – до узагальнення на сучасному 

матеріалі;  

– системне просування учнів в опануванні певною кількістю теоретичних 

знань і способів діяльності для підвищення рівня сформованості ключових 

компетентностей та наскрізних умінь. Така побудова програми дозволяє не лише 

забезпечити досягнення учнями обов’язкових результатів відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти, а й закласти підвалини як для 

подальшого інтегрування матеріалу предметів освітньої галузі у 7–9 класах, так і 

для ефективного навчання учнів окремо історії України, всесвітньої історії і 

громадянської освіти.  

Структура програми Програма містить результативні, змістові та 

процесуальні складники, структуровані за відповідними рубриками: «Очікувані 

результати навчання», «Пропонований зміст інтегрованого курсу», «Види 

навчальної діяльності». Очікувані результати навчання зорієнтовані на формування 

відповідних компетентностей і наскрізних умінь учнів відповідно до Державного 
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стандарту базової середньої освіти у логічному поєднанні знаннєвого, смислового 

й діяльнісного компонентів. Подані в програмі формулювання очікуваних 

результатів навчання учнів є комплексними. Один і той самий результат може бути 

досягнутий як залученням учнів до різних видів навчальної діяльності, так і 

засвоєнням ними історичних/громадянських знань і цінностей.          Зміст 

навчального предмета розподілений на розділи, що містять переліки певних 

історичних та/або громадянознавчих сюжетів, не розділених на окремі уроки. 

Вчитель, орієнтуючись на вимоги щодо очікуваних результатів, має змогу 

самостійно визначати назву теми, кількість і перелік питань до кожного уроку 

залежно від умов організації освітнього процесу, пізнавальних можливостей 

окремих учнів і класу в цілому, індивідуального стилю викладання. У межах 

загальної річної кількості годин учитель може самостійно визначати час для роботи 

над кожним розділом програми, не порушуючи при цьому повноти завдань, 

визначених як результати і зміст навчання. Спільними для 5 та 6 класу є основні 

види навчальної діяльності учнів. Визначення основних видів навчальної 

діяльності учнів та їх повторюваність слугує основою технології навчання учнів 5–

6 класів історії та громадянської освіти. Адже постійне залучення учнів в активну 

різноманітну діяльність може забезпечити реальне досягнення планованих у 

програмі результатів. Учитель, організовуючи освітній процес, може 

диференціювати/ускладнювати кожний із пропонованих видів діяльності за 

рахунок зменшення допомоги учням аж до їхньої повної самостійності чи 

ускладнення завдань, пропонуючи їм оперувати більшим обсягом інформації чи 

складнішими способами діяльності. Кожний вид навчальної діяльності формує 

компетентності й наскрізні вміння учнів як на історичному, так і 

громадянознавчому змісті курсу.  

З урахуваннями теми уроку в освітній процес доцільно включати такі види 

діяльності учнів:  
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– підготовка учнями коротких (1–2 хв) усних повідомлень, які підвищують 

їхню зацікавленість матеріалом та сприяють розвитку низки наскрізних умінь і 

ключових компетентностей;  

– пошукові завдання: пошук учнями інформації у різних джерелах 

(підручнику, довідниках, інтернет-джерелах тощо), систематизація, оцінювання 

якості та достовірності інформації з допомогою вчителя та/або за ґрунтовною його 

інструкцією з дотриманням учнями такого алгоритму:  

1) пошук/опрацювання інформації з різних джерел щодо тлумачення поняття;  

2) обговорення набутої інформації в класі;  

3) вироблення з допомогою вчителя визначення поняття; порівняння його з 

підручником, словником тощо;  

– практичні завдання: розв’язання і складання хронологічних задач, 

креслення схем і таблиць, заповнення контурних карт, створення медіатекстів із 

допомогою вчителя тощо за зразком та самостійно;  

– завдання для розвитку критичного та системного мислення: аналіз і оцінка 

інформації різноманітних джерел; формулювання запитань до джерела в цілому та 

поданої в ньому інформації; розрізнення фактів і суджень у запропонованому 

тексті/медіатексті; оцінка достовірності, надійності та повноти 

запропонованих/знайдених джерел;  

– творчі завдання: створення нових навчальних продуктів, поєднуючи набуті 

знання і вміння з особистісними поглядами на історичне минуле й сьогодення: 

віртуальні екскурсії; усні/письмові твори-роздуми, малюнки, макети, рольові, 

імітаційні ігри тощо;  

– обговорення та дискусії на основі відкритих та контроверсійних питань 

історії та суспільного життя: висловлення власних суджень щодо тих чи тих 

історичних особистостей, вчинків людей, підбір аргументів для захисту власної 

позиції, участь в обговоренні з дотриманням правил дискутування, діалоги з 

переконанням інших;  
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– індивідуальні/групові проєкти: планування власної діяльності на певний 

проміжок часу, планування співпраці з іншими у проєкті, дослідницька діяльність, 

співпраця з реалізації проєкту та досягнення результатів, презентація результатів 

проєкту.  

Водночас пропоновані програмою зміст предмета та види навчальної 

діяльності жодним чином не обмежують автономію і творчість учителя. 

Програмові положення лише застерігають від одноманітності в організації 

діяльності учнів, небажаної монологічності й однотипності їхньої діяльності. 

Шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу з курсу   

Реалізація мети і завдань курсу можлива лише за умови застосування активних та 

інтерактивних методів навчання, коли учні є суб’єктами навчання: виконують 

творчі завдання, беруть участь у діалозі, дискусії, ставлять запитання одне одному 

та вчителю. Зазвичай така модель навчання потребує від учнів самостійного 

дослідження, урахування багатьох інтересів та інтерпретацій, варіативність думок 

і відповідей. Уроки інтегрованого курсу можуть бути подібні дослідницькій 

лабораторії чи дискусійному клубу, де кожний учень/учениця має змогу 

індивідуально чи в групі дослідити суспільні й історичні явища та процеси, 

висловити власну позицію, поміркувати вголос, поділитися враженнями та 

особистим досвідом. Варто якнайширше залучати життєвий досвід учнів, особливо 

під час розгляду питань громадянознавчого змісту та краєзнавчого матеріалу. Це 

відкриває перспективу їхньої позаурочної діяльності, наприклад, у реалізації 

творчих завдань і групових проєктів. Відтак застосування інтерактивних методів, 

як-от мозковий штурм, дискусія, рольова гра, моделювання, аналіз кейсів 

(випадків, реальних ситуацій суспільного життя), взаємонавчання, робота в малих 

групах, драматизація, портфоліо тощо, має поєднуватися з іншими методами 

навчання.  

Отже, особливостями організації освітнього процесу з курсу є:  

– системне застосування технологій інтерактивного навчання, розвитку 

критичного мислення, проєктної та технології дидактичної гри;  
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– створення позитивної атмосфери навчання та ефективного освітнього 

середовища.  

Учителю історії та громадянської освіти, адміністрації закладу варто 

звернути увагу на те, що освітній заклад здійснює процес спрямованої соціалізації 

учня/учениці, тому певною мірою відповідає за їхній громадянський розвиток. 

Навчання учнів буде більш успішним за умови панування в освітньому закладі 

демократичної атмосфери, рівності у взаємовідносинах учасників освітнього 

процесу, побудованих на партнерських засадах і взаємоповазі. 

 

4.9. Модельна навчальна програма  «Здоров’я, безпека та добробут. 

 5-6 класи» (інтегрований курс) 

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут». 5-6 класи 

(інтегрований курс)» (далі Програма) розроблена на підставі Державного стандарту 

базової середньої освіти (2020 р.) з урахуванням Державного стандарту початкової 

освіти (2018р.) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» 

(2016 р.). Метою інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» як складника 

соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі є розвиток особистості 

учнів/учениць, яка здатна до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і 

міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну 

зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту.       Для 

реалізації означеної мети під час розробки Програми були виокремлені такі 

завдання предмета:  

• виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до особистого здоров’я, 

безпеки, добробуту, ціннісного ставлення до здорового способу життя;  

• формування уміння визначати альтернативи і ризики, прогнозувати 

наслідки, ухвалювати рішення з користю для власної безпеки та безпеки інших 

осіб, здоров’я і добробуту;  



 

  

86 

 

• розвиток уміння вчитися, потреби самопізнання як засобу підвищення рівня 

добробуту і збереження здоров’я;  

• сприяння індивідуальному розвитку підприємливих якостей та поведінки 

свідомого споживача.  

Навчальний предмет «Здоров’я, безпека, добробут» є логічним 

продовженням інтегрованого пропедевтичного курсу «Я досліджую світ» у 

початковій школі, який у 5–9 класах реалізується в окремих предметах. Програма 

побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і 

доповнюється. Питання, що розглядаються у 5–6 класах, будуть детальніше 

вивчатися й у 7–9 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, який визначений у Додатку 15 Державного стандарту базової 

середньої освіти, та забезпечуватиме формування відповідних умінь, ставлень, 

базових знань. У результаті опанування навчальної програми засвоюються основні 

категорії і поняття предмета, такі, що складають логічну частину базових знань 

освітньої галузі. 

Основною ідеєю концепції побудови програми в адаптаційному циклі базової 

середньої освіти (5–6 класи) є поступальний рух дитини через призму 

особистісного виміру від внутрішнього «Я» до гармонійної та безпечної взаємодії 

з навколишнім світом, побудови взаємин у спільноті та суспільстві у цілому.         

Змістова структура курсу для адаптаційного періоду представлена у таблиці.  

Змістова лінія 5 клас 

Вступ Я і мої цінності. 

Вчусь вчитися Комфортний освітній 

простір. Я вчусь 

ефективно. Пошук 
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інформації та її критичне 

оцінювання. 

Моя безпека 

 

Безпека і небезпека. 

Дорожній рух та безпека. 

Я велосипедист. 

Особиста безпека в 

населеному пункті. 

Безпечна поведінка в 

побуті. 

Моє здоров’я Я та моє здоров’я. Я 

підліток. Інфекційні та 

неінфекційні хвороби. 

Моє дозвілля. 

Мій добробут Особистий добробут. 

Добробут родини. 

Культура споживання. 

Моє майбутнє: мрії, 

планування та 

досягнення мети 

Я серед людей 

 

Моє коло спілкування. 

Я в команді. 

 

Зміст інтегрованого курсу структурований таким чином, щоб зберегти 

наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, врахувати міжпредметні 

(з іншими предметами соціальної та здоров’язбережувальної галузі), міжгалузеві 

зв’язки (з природничою, громадянською та історичною, мовно-літературною, 

математичною, інформатичною, технологічною галузями). У кожній змістовій лінії 

виділені основні теми, які уточнюються підтемами. Обсяг, глибина й науковість їх 

розкриття, організація освітньої діяльності змінюються в кожному класі відповідно 
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до зростаючих пізнавальних і психолого-вікових особливостей здобувачів освіти. 

Розподіл годин у програмі є орієнтовним. За необхідності і виходячи з наявних 

умов навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та потреб 

здобувачів освіти, учитель або автор навчальної літератури може самостійно 

змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, у 

тому числі 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. Перевагу 

необхідно віддавати інтерактивним, творчим багатоваріантивним формам/видам 

діяльності, що ґрунтуються на активній співпраці всіх учасників освітнього 

процесу, наприклад: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці 

концептуальних карт, сюжетно-рольових іграх, екскурсіях, моделюванні 

розв’язання проблеми тощо. У рубриці «Види навчальної діяльності» вказано 

орієнтовний перелік видів навчальної діяльності, які сприяють формуванню 

ключових умінь і навичок щодо здоров’я, безпеки та добробуту. Провідний 

принцип інтегрованого курсу – «навчання через дію». Щоб цього досягти на 

заняттях, необхідно:  

• створити невимушену атмосферу спілкування, змінити роль учителя задля 

активізації самостійної діяльності здобувачів освіти;  

• віддавати перевагу інтерактивним діяльнісним формам і методам навчання: 

дослідження, проєктування, моделювання, аналіз ситуацій, сюжетно-рольова гра, 

командна робота тощо;  

• розвивати уміння працювати з інформацією (пошук, перевірка, аналіз, 

інтерпретація, переформатування, оцінювання, подання, зберігання тощо), зокрема 

на цифрових пристроях;  
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• використовувати навчання за технологією «проблемне навчання», 

«перевернутого класу», що передбачає самостійне опрацювання нового 

навчального матеріалу учнями і практичне його закріплення на заняттях;  

• реалізовувати STEM-проєкти, які сприяють формуванню у здобувачів 

цілісного, системного світогляду та розвитку ключових компетентностей;  

• проводити заняття на природі, вивчати правила та інструкції, 

використовуючи реальні об’єкти, артефакти, тренажери, симулятори тощо;  

• сприяти розвитку творчості, ініціативності, підприємливості, 

відповідальності за власну справу та результат.  

Оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями буде більш 

результативним за умови підтримки з боку батьків чи опікунів, тісної співпраці з 

батьківською громадою та їх активної участі у формуванні й розвитку 

сприятливого здоров’язбережувального освітнього середовища. У зв’язку із цим 

актуальною є багаторівнева і багатокомпонентна співпраця педагогічного 

колективу, дорослих і батьківської громади на засадах партнерства. Виконання 

деяких вправ навчальної діяльності спільно з дорослими вдома буде сприяти: 

підвищенню дорадчої ролі батьків і опікунів, розвитку відкритості та зворотного 

зв’язку між школою та родиною, підвищенню рівня здоров’язбережувальної 

компетентності членів сім’ї, переконанню щодо сучасності та якості системи освіти 

з інтегрованого курсу, підвищенню значимості громади в управлінні життя 

суспільства з питань здоров’я, безпеки та добробуту. У програмі види навчальної 

діяльності, які слід виконувати не лише у класі, а й удома з допомогою дорослих. 

 

4.10. Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» 

Модельну навчальну програму навчального предмета «Технології» для учнів 

5– 6 класів розроблено відповідно до законів  України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Концепції Нової української школи  схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів  країни від 14 грудня 2016 р. № 9 -р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
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загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», на 

основі Державного стандарту базової середньої освіти.   

Відповідно до Державного стандарту метою технологічної освітньої галузі є 

реалізація творчого потенціалу учня,  формування критичного та технічного 

мислення, готовності до зміни навколишнього природного середовища без 

заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до 

підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, 

використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного 

та національного самовираження.   

Відповідно до мети технологічної освітньої галузі метою навчального 

предмету «Технології» є  формування у здобувачів освіти життєво важливих 

компетентностей, необхідних у самостійному житті, розвиток творчого 

потенціалу, критичного мислення, духовно-моральних цінностей, реалізація 

здібностей та інтересів учнів у сфері проєктно-технологічної діяльності. 

Програмою передбачено, що необхідною умовою  формування компетентностей 

є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів 

до різних видів педагогічної доцільної активної навчальнопізнавальної 

діяльності, а також практична його спрямованість.   

Сучасне навчання повинно мати комплексний вплив на особистість, саме 

предмет «Технології» має всі необхідні для цього компоненти.   

Зміст предмету передбачає  формування не лише знань і умінь, але й певних 

якостей, світогляду, ідейності, моральності особистості, громадянської позиції, 

підприємництва тощо.   

Дана програма:  

– передбачає досягнення очікуваних результатів навчального предмету;  

– визначає зміст і види навчальної діяльності здобувачів освіти;  

– ґрунтується на визначених Державним стандартом ціннісних орієнтирах 

– охоплює  формування ключових компетентностей.    
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У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 

навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального модуля. 

Причому зміст указаний таким чином, що кожний учитель\учителька, які обрали 

цей варіант програми, легко зможе адаптувати її під особливості своєї роботи.   

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:   

- дитиноцентризму і природовідповідності;   

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;   

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;  

- наступності і перспективності навчання;   

- взаємозв’язаного  формування ключових і предметних 

компетентностей;   

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей;   

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;   

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і  фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей.   

Згідно з вимогами Державного стандарту до обов’язкових результатів 

навчання учнів, передбачено, що учень учениця:    

- формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за алгоритмом 

проєктнотехнологічної діяльності;   

- творчо застосовує традиційні і сучасні технології;   

- ефективно використовує техніку, технології та матеріали без 

заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;   

- турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб 

інших осіб.   

Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають 

загально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх 

предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й 
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письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, 

дотримання режиму дня тощо.   

Структура навчальної програми  розроблена модельна навчальна  

програма складається з чотирьох основних модулів:   

1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктнотехнологічної 

діяльності.   

2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій 

декоративноужиткового мистецтва.   

3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу.   

4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших 

осіб.   

Навчальна діяльність здобувачів освіти за цими модулями сприятиме 

найбільш ефективному досягненню мети предмета «Технології». Зазначена мета 

досягається шляхом залучення здобувачів освіти на уроках технологій до 

проєктної діяльності, як провідного засобу розвитку і навчання учнів,  

формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами 

сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці 

реалізувати заплановане.   

Зміст програми орієнтовано на  формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей, які покликані наблизити процес навчання до життєвих потреб 

учня\учениці, його інтересів та природних здібностей. Навчальний програмовий 

матеріал, призначений для засвоєння учнями, містить такі опційні  колонки:     

- очікувані результати навчання;   

- зміст навчального предмета;   

- види навчальної діяльності.   

Очікувані результати складають основу освітніх цілей у роботі 

вчителя\вчительки, орієнтують його її на запланований навчальний результат та 

мають бути досягнуті на кінець навчального року.   
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Вчителі мають планувати поетапну їх реалізацію при виконанні окремих 

проєктів. До програми додається перелік напрямів та основних технологій 

проєктнотехнологічної діяльності учнів. Після самостійного вибору об'єкта 

проєктування, вчитель\вчителька орієнтуючись на зміст навчального предмета  

визначає перелік необхідних тем для вивчення в межах обраного об'єкта,  

формуючи теоретичну і практичну базу знань і вмінь.   

Види навчальної діяльності  покликані спрямувати вчителя\вчительку на ті 

види робіт, які доцільно реалізувати учням під час опанування певної теми. Це та 

послідовність дій, яку варто виконувати для реалізації проєктної діяльності.  

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу 

варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, вікових 

особливостей учнів та їхніх інтересів.   

Порядок опанування модулів вчитель вчителька обирає самостійно.   

Дана програма зорієнтована на практичну діяльність учнів. Її зміст кожен 

вчитель розробляє індивідуально, враховуючи матеріально-технічну базу, рівень 

підготовленості учнів у класі та їхні бажання. Якщо вчитель\вчителька не має 

можливості проводити такі, це обумовлено відсутністю кулінарної лабораторії , 

рекомендується створити такі умови, щоб учні мали уявлення про способи 

приготування, при нагоді могли це зробити не порушуючи правил безпечної 

праці.   

Програма побудована таким чином, що кожен вчитель\вчителька має 

можливість обрати тему проєктної діяльності, реалізовуючи 1 і більше  проєктів 

за кожним модулем з поданого переліку, адаптуючи його на вибір до потреб 

учнів.   

Також програмою передбачено перелік основних технологій, які вчитель 

вчителька може використовувати для опанування обраної проєктної діяльності.   

Основна технологія не повинна повторюватись більше 2-х разів за один 

навчальний рік. Додаткові технології можна обирати на власний розсуд, але так, 
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щоб це відповідало навчанню та засвоєнню нових знань та умінь, та не 

створювало небезпеки для здобувачів освіти.   

Для груп, які не поділяються на хлопчиків і дівчат, рекомендується проєктна 

діяльність із двома основними технологіями.   

Головне завдання при виборі об’єкта праці та технології до нього – 

реалізувати інтелектуальний і творчий потенціал учня\учениці, прищепити 

навички самореалізації і самоосвіти, надати свободу творчості в межах потрібних 

знань, орієнтуватися на досягнення сучасної науки, вмотивувати діяльність учня\ 

учениці.   

 Результати проєктної діяльності необхідно орієнтувати на сучасні потреби 

та виклики суспільства, а саме  інформаційну компетентність, розвиток творчих 

здібностей, компетентності в галузі техніки і технологій, розвиток образного та 5 

просторового мислення, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 

робити висновки.   

Дана програма є універсальною і не має чітко вираженої гендерної 

направленості. Тобто вчитель\вчителька може працювати з будь-яким                         

сформованим класом – дівчата, хлопці, змішана група.   

Під час виконання практичних робіт у навчальній майстерні важливо 

звертати увагу на дотримання здобувачами освіти правил безпечної роботи, 

виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів 

роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. 

 

4.11. Модельна навчальна програма  «Інформатика. 5-6 клас» 

 Метою базової середньої освіти є 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 до родини, 

суспільства, навколишнього природного середовища, національних і культурних 
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цінностей українського народу. Базова середня освіта реалізується через ряд 

освітніх галузей. Однією із них є інформатична освітня галузь.  

Метою інформатичної освітньої галузі є розвиток особистості учня, 

здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання 

проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного 

добробуту, критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному 

суспільстві. Досягнення мети здійснюється шляхом із вивчення навчального курсу 

«Інформатика» із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей розвитку й 

освітніх потреб учнів, на основі побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів 

5–9 класів за циклами: 5–6 класи — адаптаційний; 7–9 класи — базове предметне 

навчання.  

Навчання інформатики у адаптаційному циклі має базуватись на результатах, 

отриманих учнями початкових класів під час вивчення окремого курсу 

інформатики або відповідної складової інтегрованого курсу. Зокрема, 

передбачається, що на початок 5 класу учень/учениця мають навички:  

● вибору та роботи із цифровими пристроями для дослідження 

інформаційного навколишнього світу;  

● знаходження, подання, перетворення, аналізу та зберігання даних різних 

типів (текстових, графічних, мультимедійних);  

● відповідального використання інтернету для пошуку даних, навчання та 

комунікації, з дотриманням власної безпеки й авторського права;  

● створення простих інформаційних продуктів, які містять текст, 

зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності;  

● розробки простих алгоритмів для власної чи групової діяльності з 

послідовних дій, умов, повторень в середовищі створення та виконання алгоритмів;  

● роботи з об'єктами та моделями (визначення властивостей об’єктів, 

класифікація, упорядковування, створення простих інформаційних моделей). 
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Обов’язкові результати навчання учнів з інформатики визначено в додатку 7 

Державного стандарту початкової освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-

2019-%D0%BF#Text).  

Після адаптаційного періоду навчання інформатики учень/учениця має:  

1. Застосовувати логічні міркування та обчислювальне мислення під час 

аналізу проблемних ситуацій та розробки рішень практичних задач, знаходити, 

аналізувати, перетворювати, узагальнювати, систематизувати та подавати дані, 

критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем.  

2. Набути навичок використання різноманітних застосунків і цифрових 

пристроїв до виконання завдань, у вирішенні проблем, спілкування та сприяння 

діяльності індивідуально та у співпраці з іншими особами.  

3. Зрозуміти, як і де ІКТ використовується у повсякденному житті (вдома, 

школі, на робочому місці рідних та близьких та в громаді) для вирішення 

практичних задач, усвідомлено використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології і цифрові інструменти для доступу до інформації, спілкування та 

співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановувати нові 

технології.  

4. Розробляти прості алгоритми, використовуючи різні середовища 

створення та виконання алгоритмів, у тому числі і робототехнічних.  

5. Зрозуміти і пояснити етичні, соціальні та економічні проблеми, пов’язані з 

використанням ІКТ.  

6. Проявляти мотивацію до навчання, зацікавленість та підтримувати її 

протягом усього процесу навчання.  

Навчання інформатики ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:  

● повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, 

власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети й організації освітнього 

процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості;  

● забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм 

дискримінації учасників освітнього процесу;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
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● дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії учасників 

освітнього процесу й організації всіх видів навчальної діяльності;  

● становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, 

підприємливості й 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 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. 

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. 

У процесі навчання інформатики учні розвивають наскрізні вміння:  

1) читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, 

інтелектуального, естетичного сприймання і усвідомлення прочитаного, розуміння 

інформації, записаної (переданої) у різний спосіб або відтвореної технічними 

пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану й очевидну 

інформацію, висловлювати припущення, доводити надійність аргументів, 

підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, 

пов’язані з розумінням тексту після його аналізу та добору контраргументів;  
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2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно 

передавати власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників 

комунікації, обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії;  

3) критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних 

ознак явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати й оцінювати 

доказовість і вагомість аргументів у судженнях, зважати на протилежні думки та 

контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати спроби 

маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси і способи 

оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації;  

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність 

висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді 

суджень і висновків, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових 

ідей, доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування 

власних знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї; 

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування 

рішень для розв’язання проблем, активну участь у різних видах діяльності, їх 

ініціювання, прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність;  

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати 

власні емоції та емоційний стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно 

реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати 

в діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну 

комунікацію, зосередження уваги, продуктивну діяльність;  

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і 

неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори;  

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання 

проблем на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, 

досягнення поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків 

і наслідків;  
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10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні 

ситуації, формулювати проблеми, висувати гіпотези, практично їх перевіряти й 

обґрунтовувати, здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати й 

аргументувати рішення;  

11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги 

взаємодії під час спільної діяльності, планувати власну та групову роботу, 

підтримувати учасників групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення 

спільної мети.  

Навчання інформатики у 5–6 класах базується на реалізації основних ідей: 1. 

Обчислювальне мислення — це творча діяльність людини.  

2. Абстракція зменшує інформацію і деталізацію та дає змогу зосередитися 

на поняттях, що стосуються розуміння та вирішення проблем.  

3. Дані й інформація сприяють створенню знань.  

4. Алгоритми є інструментами для розв’язування обчислювальних задач та 

представлення отриманих результатів.  

5. Програмування — це творчий процес, який використовується для 

отримання цифрових продуктів.  

6. Цифрові пристрої, системи та мережі, що їх з’єднують, сприяють 

обчислювальним підходам до вирішення проблем.  

7. Цифрові технології дають змогу створювати інновації в інших галузях, 

включаючи науку, математику, гуманітарні науки, мистецтво, здоров’я, техніку та 

підприємництво.  

Обов’язкові результати навчання досягаються через три концепти:  

● Комп’ютер як напрямок науки  

● Комп’ютер як інструмент  

● Комп’ютер у суспільстві. 

Концепт «Комп’ютер як напрямок науки» складається з двох векторів — 

обчислювальне та системне мислення. Цінність інформатики випливає з того, що 

вона має можливість інтегрувати використання програмного й апаратного 
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забезпечення для створення нових цифрових продуктів, вирішення реальних 

проблем та виконання завдань, які ґрунтуються на обчислювальному та 

системному мисленні. Обчислювальне мислення сприяє розвитку навичок у 

вирішенні проблем за допомогою алгоритмічного мислення та проєктування; воно 

активізує мисленнєві процеси та сприяє розвитку навичок вирішення проблем, 

зокрема переформулювання складних практичних завдань на низку простих, 

вирішення яких знайомі учневі. Набуття знань з алгоритмізації та програмування є 

частиною цього концепту навчання. Системне мислення забезпечує розвиток в 

учнів навичок проєктування та створення систем і рішень, побудови моделей і 

роботи з об’єктами. Два інші концепти «Комп’ютер як інструмент» та «Комп’ютер 

у суспільстві» також охоплюють важливі вектори застосування цифрових 

технологій та передбачають їх навчання учнів такими методами, щоб вони могли 

розвивати свої ідеї та творчі здібності завдяки використанню інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для сприяння розвитку суспільства.  

Концепт «Комп’ютер як інструмент» спрямовано головним чином на 

прикладний аспект цифрової техніки та ІКТ. В основі цього концепту — 

використання комп’ютера та комп’ютерних програм. Використання комп’ютерних 

програм фокусується на оволодінні продуктивністю, комунікаціями та творчими 

інструментами для виконання практичних завдань з конкретними цілями за 

допомогою проєктного навчання. Такі завдання включають опрацювання текстів, 

електронних таблиць, інфографіки та зображень, електронних повідомлень, 

анімацій і мультимедіа.  

Концепт «Комп’ютер у суспільстві» спрямовано на етичні, правові та 

безпекові питання, пов'язані з використанням комп'ютерів та ІКТ у суспільстві та 

визначення ролі інформаційних технологій в житті людини. Проблеми, які зазвичай 

відносяться до цього концепту, включають питання використання інтернету та 

мережевих технологій, безпеку в інтернеті, інтелектуальну власність, комп’ютерну 

залежність та конфіденційність даних. Концепт охоплює подання даних та 

інформації, розуміння інформаційних процесів і систем. Завданнями цього 
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концепту є також розвиток навичок XXI століття, що включають здатність 

працювати спільно, виробляти творчі продукти та бути самоорієнтованими у 

навчанні.  

Навчальна програма зосереджена на формування в учнів 5–6 класів основних 

навиків використання ІКТ, які будуть підтримувати вивчення інших предметів і 

будуть корисними в їх особистому житті. Ці навички також складають основу для 

продовження вивчення інформатики в 7–9 класах. Програма базується на реалізації 

змістових ліній Державного стандарту навчання інформатики відповідно до 

означених концептів. У першому циклі навчання на вивчення інформатики згідно 

з типовим навчальним планом пропонується 104 години. 

 

Змістові лінії 5 клас 

Інформація. Дані. 

Моделі 

Інформація, дані та пристрої 

Цифрові пристрої 

Цифрова творчість Текстовий процесор 

Растровий графічний редактор. 

Векторний редактор в офісних 

пакетах 

Мультимедійні презентації 

Карти знань 

Алгоритми в середовищі 

складання та виконання 

алгоритмів 

Безпека та 

відповідальність 

Пошук та завантаження даних з 

мережі Інтернет Безпека, 

авторське право 

 

Наприкінці першого циклу навчання інформатики (5–6 класи) учні набудуть 

базових знань та умінь з:  

● подання та опрацювання даних з використанням цифрових пристроїв;  
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● використання застосунків для опрацювання текстів, графічних зображень, 

мультимедійних презентацій і розрахунків електронних таблиць, побудови діаграм, 

схем;  

● безпечного обміну ресурсами та публікації вебсторінок в інтернеті, 

спілкування за допомогою чату;  

● колективного вирішення проблем у повсякденному житті;  

● представлення моделей даних за допомогою таблиць, схем, карт знань, 

блок-схем та інструкцій з алгоритмізації;  

● дослідницько-пізнавальної діяльності та роботи в навчальних проєктах;  

● комп’ютерного малювання та редагування зображень, розміщення їх у 

своїх роботах, презентаціях, картах-знань, вебсторінках, анімованих історіях та 

іграх.  

Учні зможуть відповідально використовувати та критично оцінювати 

інформацію, дотримуватись авторського права під час використання цифрових 

документів, безпеки під час роботи з цифровими пристроями та в мережі, 

пояснювати основні концепції та застосовувати навички складання алгоритмів. 

 

4.12.  Модельна  навчальна  програма    «Мистецтво.  5-6  класи» 

(інтегрований курс) 

Вимоги щодо обов’язкових результатів навчання, які забезпечує 

вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво». Метою мистецької освітньої галузі 

є цілісний розвиток успішної особистості учня у процесі освоєння мистецьких 

надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в 

міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для 

художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення 

до культурних процесів в Україні.   

Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі: 

1. Вільне володіння державною мовою. Уміння: грамотно висловлювати 

українською мовою в усній чи письмовій формі свої враження від мистецтва; чітко 
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формулювати судження, міркування; дискутувати щодо мистецьких явищ та 

інформації про мистецтво, отриманої з різних джерел; ділитися творчими ідеями, 

коментувати та оцінювати власні художні результати і творчість інших осіб; 

шукати художню літературу та літературу мистецького спрямування для читання 

й пізнання нового та отримання задоволення. Ставлення: усвідомлення 

національної ідентичності через українське і світове мистецтво; цінування 

української мови як основи національного мистецтва (літератури, театру, кіно 

тощо); готовність активно користуватися українською мовою під час спілкування 

на теми мистецтва.  

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) мовою. Уміння: грамотно висловлювати в усній і письмовій формі свої 

враження від мистецтва; чітко формулювати судження, міркування із 

застосовуванням відповідної лексики; дискутувати щодо мистецьких явищ та 

інформації про мистецтво, отриманої з різних джерел; ділитися творчими ідеями, 

коментувати та оцінювати власні художні результати і творчість інших осіб; 

добирати художню літературу та літературу мистецького спрямування для 

читання й пізнання нового та отримання задоволення. Ставлення: усвідомлення 

своєї етнічної самобутності та української національної ідентичності; сприйняття 

культурного різноманіття світу через мистецтво.  

3. Здатність спілкуватися іноземними мовами. Уміння: використовувати 

іншомовні джерела інформації про мистецтво та іншомовну мистецьку 

термінологію. Ставлення: шанування культурного різноманіття, усвідомлення 

широких можливостей у творчій діяльності зі знанням іноземних мов; 

усвідомлення необхідності популяризації іноземними мовами культурних надбань 

України.  

4. Математична компетентність. Уміння: застосовувати математичні поняття 

і категорії як інструменти під час створення художніх робіт; використовувати 

математичні знання для пояснення художньої виразності творів, логіки, структури 
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художньої форми; аналізувати твори мистецтва та створювати власні художні 

твори за правилами художньої композиції; здійснювати у разі потреби розрахунки 

для встановлення пропорцій, відношень між величинами, створення об’ємно-

просторових композицій, запису ритму, створення сценічних композицій тощо; 

створювати сценічні композиції, різноманітні художні продукти із використанням 

медіаресурсів; актуалізувати за допомогою мистецтва математичні поняття і 

категорії; вибудовувати логіку презентації власних проєктів. Ставлення: 

усвідомлення взаємозв’язків математики і мистецтва як універсальних мов на 

прикладах творів різних видів мистецтва; усвідомлення взаємозумовленості 

художньо-образного та математичного мислення у становленні особистості; 

розуміння впливу художнього пізнання на розвиток математичних здібностей і 

вмінь.  

5. Компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій. Уміння: 

спостерігати і відтворювати довкілля в художніх образах засобами різних видів 

мистецтва; аналізувати роль людини в соціокультурному просторі та її 

відображення в мистецтві; використовувати технічні засоби для втілення художніх 

ідей з урахуванням постійного розвитку інформаційнокомунікаційних технологій; 

застосовувати знання з природничих наук та використовувати природні ресурси 

для творчості; застосовувати мистецькі знання і вміння для естетизації 

навколишнього середовища, розширювати діапазон емоційних переживань через 

сприйняття довкілля. Ставлення: сприйняття довкілля і знання з природничих 

наук як об’єктів для художньо-образної інтерпретації; розуміння естетичних 

якостей технічних винаходів, усвідомлення взаємовпливу знань природничих 

наук, техніки, технологій і мистецтва (на прикладі дизайну, ландшафтної 

архітектури, звукозаписів, сценічних ефектів тощо), художнє осмислення 

людського досвіду.  

6. Інноваційність. Уміння: виявляти креативність у різних сферах 

життєтворчості, критично оцінювати та інтерпретувати явища культури з 

урахуванням взаємодії традицій та інновацій; пропонувати неординарні способи 
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виконання творчих завдань, розвивати критичне мислення щодо власної 

художньо-творчої діяльності; генерувати і впроваджувати нові мистецькі ідеї у 

різних сферах життєдіяльності. Ставлення: відкритість до інновацій і 

передбачення їхнього позитивного результату, ініціативність щодо участі в 

мистецьких заходах, творенні нових культурних продуктів; прагнення творчої 

самореалізації, вираження креативності; відповідальність за особистий і спільний 

результат у мистецьких проєктах; виявлення прагнення до сталості результату, 

мультиплікаційності результату; демонстрування впевненості в собі, визначення 

перспективи діяльності.  

7. Екологічна компетентність. Уміння: використовувати взаємодію “людина 

─ природа” для вираження мистецькими засобами власних емоцій, почуттів, 

переживань; запобігати негативним впливам інформації на власний емоційний 

стан; поширювати засобами мистецтва ідеї свідомого споживання. Ставлення: 

усвідомлення необхідності гармонійної взаємодії людини і довкілля; сприйняття 

довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації, виявлення емоційно-

ціннісного ставлення до життєвого простору, сприйняття природи як естетичного 

об’єкта.  

8. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Уміння: застосовувати 

цифрові технології для створення, презентації і популяризації художніх образів, 

мистецьких ідей; визначати художню цінність цифрового контенту; добирати та 

опрацьовувати художню інформацію у пошуково-дослідницькій і соціокультурній 

діяльності для пізнання і творення мистецтва; переводити художню інформацію з 

цифрового формату в нецифровий і навпаки; використовувати інформаційні 

технології для здобуття мистецької інформації та формування власного 

мистецького простору; вирізняти маніпулятивну квазімистецьку інформацію, 

запобігати негативним інформаційно-технологічним впливам на власний 

культурний розвиток; оцінювати художню якість створеного цифрового продукту. 

Ставлення: усвідомлення естетичного потенціалу цифрових технологій для 

художньо-творчого самовираження, обробки, поширення мистецьких творів і 



 

  

106 

 

здійснення віртуальних мистецьких подорожей; розуміння ролі мистецьких 

засобів у впливі медіатекстів на свідомість людини.  

9. Навчання впродовж життя. Уміння: визначати власні художні інтереси та 

потреби, виявляти мобільність у пізнанні мистецьких явищ і процесів; сприяти 

розвитку інтересу до мистецтва протягом життя; розвивати емоційний інтелект; 

вибудовувати перспективу художнього самовдосконалення, планувати та 

організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва, 

самовираження через мистецтво; критично оцінювати та аналізувати результати 

власної творчої діяльності, раціонально використовувати час для задоволення 

культурних потреб; здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію. Ставлення: 

усвідомлення власних потреб і досягнень у художньому самовираженні; побудова 

позитивних векторів власної життєвої стратегії; поглиблення власної мотивації 

творити, інтелектуально розвиватися, зокрема у процесі художнього пізнання; 

розуміння місії мистецтва у власному житті та впливу мистецької діяльності на 

успішну самореалізацію, психологічну стабільність; виявлення готовності до 

пошуку нових способів художнього пізнання; отримання задоволення від 

спілкування за допомогою мистецтва в різних культурних середовищах.  

10. Громадянські та соціальні компетентності. Громадянські компетентності. 

Уміння: виробляти активну позицію у творенні естетичного середовища; 

ефективно взаємодіяти для реалізації громадських мистецьких проєктів; критично 

аналізувати та оцінювати мистецькі явища як засіб впливу на формування 

громадянського суспільства; брати участь у культурному житті України, бути 

причетним до соціокультурних, суспільних та історичних процесів. Ставлення: 

шанування національної ідентичності через пізнання українського мистецтва у 

світовому контексті; усвідомлення причетності до соціокультурних, суспільних та 

історичних процесів; розуміння значення загальнолюдських цінностей; дбайливе 

ставлення до народних мистецьких традицій рідного краю та виявлення поваги до 

надбань інших культур; виявлення активної громадянської позиції у збереженні 

культурного різноманіття, в утвердженні рівності як основи демократії та визнання 
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особливостей різних культур; шанування досягнень українців у мистецькій і 

науководослідницькій діяльності.  

11. Соціальні компетентності. Уміння: визначати роль мистецтва в 

соціокультурному просторі; оцінювати соціально-економічні результати 

культурної діяльності; виявляти партнерські якості, солідарність, зацікавлення в 

спільному розв’язанні соціальних проблем засобами мистецтва; підтримувати 

громадські проєкти в культурній сфері. Ставлення: розуміння важливості 

мистецтва для соціального розвитку, виявлення поваги до прав і свобод людини як 

загальнолюдських цінностей, зокрема до свободи слова і думки, втілених у 

мистецтві; готовність брати участь у волонтерському русі, зокрема в мистецько-

просвітницькій діяльності.  

12. Культурна компетентність. Уміння: орієнтуватися в культурному 

різноманітті, визначати вияви взаємодії між різними культурами та усвідомлювати 

їхній внесок у сталий розвиток суспільства; аналізувати способи вираження і 

передачі ідей у різних культурах за допомогою мистецтва; розвивати власну 

емоційно-почуттєву сферу на основі сприйняття мистецтва і художньо-творчої 

діяльності; інтерпретувати, давати естетичну оцінку явищам і об’єктам 

навколишнього середовища; створювати художні образи засобами різних видів 

мистецтва; продукувати ідеї та реалізувати їх; відповідально ставитися до 

інтелектуальної і культурної власності; визначати різні способи художньої 

комунікації між суб’єктами мистецького діалогу; розуміти значення комунікації в 

креативних індустріях. Ставлення: усвідомлення загальнолюдських, естетичних і 

художніх цінностей, транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу; 

виявлення пошани до мистецького надбання українського народу і гордості за 

нього, поваги і толерантного ставлення до культурного різноманіття регіонів світу; 

усвідомлення власної ідентичності у світовій культурній спадщині; потреба 

пропагування національної культури через власну мистецьку діяльність; 

розуміння необхідності збереження художнього надбання людства; розуміння 

важливості естетичних чинників у повсякденному житті.  
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13. Підприємливість та фінансова грамотність. Уміння: визначати цілі, 

планувати і досягати їх; виявляти творчу ініціативу і сприяти її реалізації, зокрема 

через утілення в практичній художньотворчій діяльності (індивідуальній і 

колективній); використовувати в пошуковій діяльності різні джерела інформації; 

працювати в команді для виконання художньо-творчих завдань з урахуванням 

основ культурного менеджменту; знаходити мистецькі форми самовираження в 

креативних індустріях (економічній діяльності); пояснювати на прикладах 

реалізації мистецьких проєктів, фестивалів, виставок значення інвестицій у 

культуру; оцінювати практичне втілення мистецьких проєктів; реалізовувати 

мистецькі проєкти; презентувати власні надбання. Ставлення: виявлення 

активності в процесі пізнання мистецтва; усвідомлення важливості творчої 

діяльності для самореалізації особистості; прагнення участі в мистецьких заходах 

і подіях; засудження плагіату; виявлення здатності мислити творчо; сприйняття 

мистецького твору як форми самовираження людини; демонстрування готовності 

до партнерства у творчому процесі, самостійності та мобільності у творенні ідей 

та прийнятті рішень; генерування нових ідей та ініціатив, втілення їх у життя для 

забезпечення власного добробуту і розвитку суспільства.  

Базові знання. Мистецька грамотність: художня творчість; твір мистецтва; 

художній образ як категорія мистецтва; види мистецтва; засоби виразності різних 

видів мистецтва; загальномистецький словник (тема/сюжет, ритм, гармонія, 

композиція, контраст, форма тощо); жанри мистецтва; художні стилі й напрями; 

зміст і смисл у творі мистецтва; читання мистецького тексту; народне і професійне 

мистецтво; автентичність; стилізація; взаємодія/синтез мистецтв; дизайн; новітні 

технології в мистецтві; медіамистецтво; взаємовплив мистецтва і науки; культурне 

різноманіття. Мистецька діяльність: художня ідея та її втілення; креативність; 

способи творення художніх образів у різних видах мистецтва; виконавство (хор, 

соло, ансамбль, гра на музичних інструментах, танець; акторська майстерність 

тощо); творення візуальних/аудіовізуальних образів (малювання, ліплення, 

просторове проєктування, декоративні техніки/художні ремесла, екранні образи 
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тощо); мистецький проєкт; мистецькі професії; мистецтво і технології (штучний 

інтелект, робототехніка тощо). Мистецька комунікація: вплив мистецтва на 

особистість; діалог у мистецтві; емоційне та раціональне в мистецтві; форми 

зберігання мистецтва (усна традиція, запис художнього тексту (нотного, 

хореографічного, літературного тощо), екранізація, аудіо-, фото-, відеофіксація, 

музейний простір, колекціонування тощо); медіатекст; сучасні способи і засоби 

художньої комунікації; нові виміри існування мистецьких творів (інтерактивність, 

мультимедійність, масмедійність, гіпертекст тощо); сучасні комунікаційні та 

комунікативні технології; джерела інформації про мистецтво. 

Освітня мета вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво. 5-6 класи».      

Метою програми є цілісний різнобічний розвиток успішної особистості учня у 

процесі формування мистецької грамотності опанування мистецьких надбань 

людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній 

комунікації в міжкультурному комунікаційному просторі; формування 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в сфері 

мистецької діяльності та комунікації; розкриття творчого потенціалу, залучення до 

культурних мистецьких подій та процесів в Україні. Досягнення поставленої мети 

досягається за умови дотримання таких завдань загальної мистецької освіти:  

● виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, 

розвиток мистецьких художніх інтересів, естетичних потреб;  

● формування системи мистецької грамотності, яка відображає видову, 

жанрову, стильову специфіку і взаємодію мистецтв;  

● розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва 

й художніх явищ;  

● стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження в 

мистецькій діяльності, до здійснення мистецької комунікації;  

● розвиток художніх мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого 

потенціалу;  
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● формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі в 

соціокультурному житті.  

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої 

галузі, які передбачають, що учень:  

— опановує різні види, жанри та стилі мистецтва, інтерпретує художні образи, 

набуває досвіду емоційних переживань, розвиває ціннісне ставлення до мистецтва;  

— розвиває художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої 

діяльності в різних видах мистецтва;  

— пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами, 

розвиває емоційний інтелект;  

— використовує інформаційне й цифрове середовище у власній творчості та 

художній мистецькій комунікації.  

Для досягнення очікуваних результатів навчання учнів з мистецької освітньої 

галузі програмою пропонуються такі види мистецької діяльності:  

1.Музична складова інтегрованого курсу.  

Сприймання творів мистецтва. Сприймання та інтерпретація різних видів і 

жанрів творів музичного мистецтва. Аналіз музичної мови, засобів виразності 

художніх образів, втілення художньої ідеї в творах, способів творення художніх 

образів у музичних творах, розпізнавання музичних творів, тембрів голосів та 

тембрів музичних інструментів на слух тощо. Розпізнавання на слух, зорово 

базових засобів художньої виразності різних видів і жанрів мистецтва, наведення 

прикладів творів. Сприймання, інтерпретація та аналіз творів театрального, 

хореографічного мистецтва, кіномистецтва (в т.ч. мультиплікації), циркового 

мистецтва як прикладів синтезу мистецтв.  

Створення художніх образів у процесі виконавської мистецької діяльності. 

Виконання пісень. Створення художніх образів у процесі виконання пісень 

(хором, соло, ансамблем, без супроводу — а капела, з акомпанементом, під 

фонограму), набуття досвіду здійснення вокальної мелодійної та ритмічної 

імпровізації.  
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Музикування. Створення художніх образів у процесі музикування-гри на 

музичних інструментах (традиційних та/або електронних музичних інструментах), 

набуття досвіду здійснення інструментальної, ритмічної імпровізації.  

Рухи під музику. Створення художніх образів у процесі виконання рухів під 

музику, набуття досвіду здійснення танцювальної творчості (пластичної 

імпровізації, пластичного інтонування).  

Театралізація, інсценізація, ігрова та проєктна діяльність. Створення 

художніх образів у процесі інсценізації пісень, в театралізованій творчості, 

набуття досвіду здійснення театралізованої імпровізації, розвиток акторської 

майстерності, розвиток творчих здібностей в ігровій діяльності, участь у створенні 

мистецьких проєктів тощо.  

2. Образотворча складова інтегрованого курсу. 

 Сприймання творів мистецтва. Сприймання та інтерпретація різних видів і 

жанрів творів образотворчого мистецтва (графіки, живопису, скульптури, 

архітектури, фотомистецтва, дизайну). Сприймання та інтерпретація народних 

творів художніх промислів та ремесел, творів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Аналіз засобів виразності художніх образів, втілення художньої ідеї у творах, 

способів творення художніх образів, художньої мови у творах образотворчого 

мистецтва різних видів та жанрів.  

Мистецька художньо-творча діяльність: художньо-творче самовираження в 

різних видах образотворчої мистецької діяльності: тренувальні вправи, творчі 

завдання. Виконання тренувальних, навчальних вправ  

Виконання короткочасних тренувальних вправ, оволодіння різними 

образотворчими техніками, створення ескізів, схем; відпрацювання основних 

елементівдля подальшої творчої мистецької діяльності, підготовка до виконання 

творчих завдань: вправи в повітрі, вправи олівцем, вправи фарбами, вправи на 

засвоєння прийомів ліплення, виконання ескізів, виконання композиційних схем, 

аналіз пропорцій, будови тіла, аналіз натурної постановки, пояснення 

послідовності дій.  
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Практична мистецька діяльність, виконання творчих мистецьких завдань 

Втілення художньої ідеї в процесі мистецької діяльності. Виявлення креативності 

та набуття досвіду в способах творення художніх образів у різних видах, жанрах 

образотворчого мистецтва (графіки, живопису, скульптури, архітектури, 

фотографії, дизайну, декоративно-ужиткового мистецтва тощо). Набуття 

практичних навичок і досвіду створення візуальних образів (малювання, ліплення, 

розпис, декорування, просторове проєктування тощо), дотримання основних 

законів композиції, зображень об’єктів навколишнього світу різними засобами, 

оволодіння різними образотворчими техніками, створення схем, ескізів, аналіз 

пропорцій, виконання завдання різними засобами і способами 

(експериментування, поєднання, візуалізація різними художніми засобами для 

реалізації мистецьких ідей).  

Ігрова та проєктна діяльність. Участь у мистецьких проєктах, пізнання 

мистецьких професій, залучення до творчих ігрових видів діяльності. 

Шляхи реалізації програми. Необхідною умовою реалізації модельної 

програми є дотримання інтегративного підходу в навчанні, який може 

розглядатися у декількох значеннях:  

— (у вузькому) через узгодження програмового змісту в межах галузі між 

різними навчальними предметами (за умови автономного викладання «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво»);  

— (у широкому) через узгодження предметів мистецької освітньої галузі зі 

змістом інших освітніх галузей (наприклад, сприймання музичного твору, 

мультфільму тощо на заняттях з вивчення мови), за умови дидактичної доцільності 

та коректності використання того чи іншого матеріалу.  

Побудова модельної програми інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачає 

навчання за навчальним предметом двічі на тиждень (2 години на тиждень), 

причому одна з них присвячується вивченню музичного мистецтва в інтеграції з 

іншими видами мистецтва, а друга — образотворчого мистецтва в інтеграції з 

іншими видами мистецтва. Освітній процес спрямовано на набуття комплексу 
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ключових й предметних компетентностей у сфері музичного та образотворчого 

мистецтва. Результатом мистецької освіти школярів повинен стати комплекс 

сформованих ключових і предметних компетентностей, які проявляються через 

мистецьку грамотність, у мистецькій діяльності здобувачів освіти та здійсненні 

мистецької комунікації. Застосовуючи інтеграцію через узгодження програмового 

змісту в межах галузі при автономному викладанні між різними навчальними 

предметами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», в процесі 

викладання інтегрованого курсу слід ураховувати єдність таких видів мистецтва: 

музичного мистецтва та образотворчого мистецтва. Обидва види мистецтва мають 

спільні та відмінні риси, на уроках учитель їх репрезентує у своїй неповторності 

(виокремлюючи розбіжності між ними й характерними рисами, які притаманні 

тільки цьому виду мистецтва) та в єдності (через знаходження спільних рис та 

характеристик). Концептуальні засади інтегративного навчання мистецтва 

базуються на єдності всіх складових: цілей, організації навчання, що базується на 

єдності мистецької грамотності, мистецької діяльності та мистецької комунікації. 

Перший адаптаційний цикл базової середньої освіти навчання мистецтва в 5-6 

класах базується на інтегрованому, діяльнісному, особистісно орієнтованому, 

компетентнісному, диференційованому, індивідуальному підходах, які 

дозволяють у єдності та протиставленні набути мистецького досвіду й опанувати 

основні види мистецтва: музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, 

театральне, екранні, при домінантному вивченні музичного та візуального 

мистецтва. Інтегрований підхід у вивченні мистецтва ґрунтується на єдності різних 

видів мистецтва. Провідними видами діяльності відповідно до змістових ліній 

програми є мистецька грамотність, мистецька діяльність та мистецька комунікація, 

у процесі яких відбувається формування і розвиток предметних мистецьких 

компетентностей — музичних, образотворчих тощо.  

Особливості організації освітнього процесу під час вивчення 

інтегрованого курсу «Мистецтво. 5-6 класи». Структура навчального року (за 

чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, 
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відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються 

закладом загальної середньої освіти в межах часу, передбаченого освітньою 

програмою. Основною формою навчання мистецтва є урок як основна форма 

організації навчання мистецтва в школі, якісна своєрідність його залежить від 

цілей, характеру спілкування і взаємодії педагога з учнями, методів навчання та 

виховання. Уроки можуть проводитись у різних формах: бесіда, діалог, дискусія, 

проєкт тощо. Тривалість уроків у закладах освіти у п’ятих-шостих класах 

становить 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми 

організації освітнього процесу. На основі модельної освітньої програми 

предмета/інтегрованого курсу вчитель/вчителька складає календарно-тематичне 

планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Календарне 

планування здійснюється вчителями на підставі модельної програми в довільній 

формі, з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, 

структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних 

планів-конспектів є індивідуальною справою педагога. Автономія 

вчителя/вчительки має бути забезпечена академічною свободою, включаючи 

свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та 

наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських 

навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, 

насамперед методик компетентнісного навчання. При розробленні календарно-

тематичного, системи поурочного планування вчителю/вчительці необхідно 

самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів 

навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту в обраному 

ними підручнику. Педагог може самостійно переносити теми уроків, відповідно до 

засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення 

окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники 

методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю/вчительці 

з метою поліпшення освітнього процесу, а не контролювати його. Тематичне 
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планування — визначення послідовності уроків, основних видів роботи на уроці. 

Педагог може його здійснювати на основі обраного підручника. Тематичне 

планування розпочинається з ретельного вивчення педагогом навчальної програми 

з предмета, освітніх стандартів, визначення основних виховних і розвивальних 

завдань у межах навчального предмета в цілому і з певної теми зокрема. Модельна 

програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, 

добору освітнього мистецького матеріалу: кожен педагог має можливість обирати 

мистецькі твори для сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на критерій 

їхньої високої художньої якості, тематику, цікавість для учнів і відповідність 

їхньому віку. Вищеозначене відображається у календарно-тематичному плані 

педагога на навчальний рік, відповідно до якого він (вона) здійснює навчання 

здобувачів освіти. Орієнтовним плануванням передбачено планування двох уроків 

мистецтва на тиждень або складання планів на окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво за спільною тематикою. 

Зважаючи на визначені основні пріоритетні напрями мистецької діяльності, 

вчитель мистецтва планує проведення уроків мистецтва, розрахованих на 2 години 

на тиждень, одна з яких присвячена вивченню музичного мистецтва, а інша — 

вивченню образотворчого мистецтва. Всього на вивчення мистецтва в 5-6 класах 

відводиться 70 годин; відповідно на І семестр — 32 години, а на ІІ семестр — 34 

години та 2 години резервного часу, що передбачає організацію екскурсій, 

відвідування музеїв тощо. Поурочний план складають на основі тематичного 

плану, змісту програми, знання вчителем учнів, а також рівня їхньої підготовки. В 

плануванні уроку передбачено два етапи: осмислення мети уроку, осмислення і 

розробка кожного етапу уроку; запис плану уроку. Мета уроку визначається на 

основі змісту модельної програми. Вчитель розробляє сценарій уроку, розглядає 

та планує свої дії та дії учнів. Наступний етап планування — підбір освітнього 

мистецького матеріалу та підготовка аудіовізуального супроводу уроку. Педагог 

планує необхіднийі достатній матеріал, з яким повинні ознайомитися школярі, 

добирає твори для сприймання (виконання), накреслює послідовність етапів уроку 
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та обирає види практичної мистецької діяльності. Підготовка учителя до уроків 

охоплює не тільки опис структури і послідовності етапів уроків, а й прогнозує 

можливі запитання, відповіді, судження самих учнів. Запис плану уроку. Після 

ретельного аналізу та обдумування композицій уроку педагог пише план-конспект 

уроку. План уроку — це творчий пошук педагога і прояв його педагогічної 

майстерності, в якому є місце педагогічній імпровізації. Структура уроку може 

бути, наприклад, такою: тема уроку, клас, мета уроку з конкретизацією його 

дидактичних завдань, опис змісту й форм організації мистецької освітньої 

діяльності школярів, добір і запис методів, засобів навчання, система завдань, 

контроль і корекція навчальної діяльності учнів. У плані уроку уточнюється його 

структура, визначається орієнтовна міра часу на різні види роботи, 

передбачаються заходи перевірки успішності навчання школярів, 

конкретизуються їхні прізвища, кого планується опитати, перевірити тощо. Успіх 

уроку залежить не тільки від старанної підготовки до нього вчителя, а й від 

підготовки самих учнів до роботи на уроці, від того психологічного настрою, з 

яким вони приходять на урок. 

 

4.13. Модельна навчальна програма  «Фізична культура. 5-6 класи»  

Модельна навчальна програма «Фізична культура» для 5-6 класів – це 

комплексна програма для адаптаційного циклу навчання, яка забезпечує 

наступність між початковою і базовою освітою, гнучкий перехід учнів від 

молодшого шкільного віку до підліткового. Програма визначає мету, завдання та 

зміст навчального предмета «Фізична культура», орієнтовну послідовність 

досягнення очікуваних результатів навчання учнів 5-6 класів, види їхньої 

навчальної діяльності з освітньої галузі «Фізична культура». Вона розроблена на 

основі Державного стандарту базової середньої освіти. Програма реалізує 

визначені в стандарті ціннісні орієнтири, ключові компетентності та наскрізні 

уміння учнів\учениць, в результаті чого вони  формують власну психічну та 

соціально-психологічну сфери особистості засобами  фізичного виховання; 
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систематично займаються  фізичною культурою, володіють технікою  фізичних 

вправ; усвідомлюють значення  ізичної рухової активності для підтримання стану 

здоров’я та задоволення у процесі  фізичного виховання.   

Мета, завдання, принципи побудови. Пропонована модельна навчальна 

програма – це комплексний освітній документ, який у 5-6 класах реалізовує 

наступність між початковою і базовою освітою у вигляді курсу «Фізична 

культура» й закладає основу для подальшого впроваджування освітньої галузі  

фізичної культури Державного стандарту базової середньої освіти.   

Навчання  фізичної культури в основній школі спрямоване на досягнення 

загальної мети базової загальної освіти  розвиток природних здібностей, 

інтересів, обдарувань учнів,  ормування 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.   

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних 

орієнтирах, як:    

• 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;   
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• 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  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 історикокультурного 

надбання і традицій, державної мови; плекання в учнів любові до рідного краю, 

відповідального ставлення до довкілля.   

Метою навчання «Фізичної культури», як складника відповідної освітньої 

галузі Державного стандарту базової середньої освіти, 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 елементів  фізкультурно-спортивної діяльності. Мета реалізовується 

комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:  

• формування загальних уявлень про  ізичну культуру, її значення в 

житті людини, збереження та зміцнення здоров’я,  фізичного розвитку;   

• розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;   

• розширення  функціональних можливостей організму дитини через 

цілеспрямований розвиток основних  фізичних якостей і природних здібностей;   

• формування ціннісних орієнтацій щодо використання  фізичних вправ 

як одного з головних чинників здорового способу життя;   
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• формування практичних навичок для самостійних занять  фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку;  

• формування високого рівня розвитку моральних якостей.   

Завдання навчального предмета реалізують 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; усвідомлює значення  фізичної 

рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі  

фізичного виховання.   

Компетентнісний потенціал освітньої галузі, визначений у Додатку 21 

Державного стандарту базової середньої освіти, реалізовуватиметься за рахунок 

комплексу ключових компетентностей, сформованих умінь, ставлень, базових 

знань.   

В результаті опанування курсу учні мають засвоїти основні категорії і 

поняття предмету, такі, що складають логічну частину базових знань освітньої 

галузі.   

Пріоритети змісту і структура програми. Програмою передбачено 

вивчення курсу в адаптаційному циклі базової середньої освіти  5 клас .   

Основною ідеєю концепції побудови програми є:   

• гармонійний  ізичний розвиток особистості учня;   

• формування ціннісних орієнтацій щодо використання  фізичних вправ, як 

одного з головних чинників здорового способу життя;   

• освоєння знань, розуміння сутності руху,  формування позитивного 

ставлення до рухової активності, свідомого ставлення учнів до тренувальних і 

оздоровчих ефектів вправ – значення рухової активності, які обумовлюють 

прагнення і здатність займатися різними варіативними модулями і видами рухової 
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активності протягом життя,  формування практичних навичок для самостійних 

занять  фізичними вправами та проведення активного відпочинку;   

• забезпечення учням індивідуального вибору варіативних модулів чи рухової 

активності для кожного уроку,  формування великого запасу рухових вмінь та 

навичок, необхідних у повсякденному житті,  формування стійкої мотивації учнів 

до занять  фізичною культурою і елементами  фізкультурно-спортивної діяльності;  

• забезпечення протягом навчального року наскрізного розвитку  фізичних 

якостей учнів, забезпечення оптимального для кожного учня рівня  фізичного 

розвитку, підвищення  функціональних можливостей організму;   

• розвиток комунікативних компетентностей та соціалізація учнів у процесі  

фізичного виховання,  формування адекватної позитивної самооцінки;   

• застосування гендерного підходу у виборі елементів виду  фізкультурно-

спортивної діяльності чи рухової активності;   

• забезпечення безпеки під час занять  фізичною культурою; ігрова 

спрямованість та забезпечення високої рухової активності та високої моторної 

щільності уроку.   

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, врахувати інтегровані, міжпредметні  з предметами 

соціальної та здоров’язбережувальної галузі  та міжгалузеві зв’язки  з 

громадянською та історичною, природничою, мовно-літературною та іншими 

освітніми галузями .   

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить 

інваріативну  обов’язкову  та варіативну складову.   

До інваріативної частини належать модуль «Теоретико-методичні знання та 

загальна фізична підготовка», зміст якого реалізовується упродовж кожного 

уроку.   
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Практично кожен вид спорту   фізкультурно-спортивної діяльності  може 

бути представлений у вигляді варіативного модуля. Програма кожного 

варіативного модуля має містити методичні вказівки, щодо засобів забезпечення 

наскрізного розвитку  фізичних якостей протягом його вивчення. Змістове 

наповнення варіативної складової освітній заклад  формує самостійно із модулів, 

запропонованих модельною програмою. На вибір учнів упродовж року має бути 

запропоновано 12-16 варіативних модулів. Вибір варіативного модулю учнем\ 

ученицею відбувається на початку кожної чверті із 3-4 модулів запропонованих 

освітнім закладом. Кожної навчальної чверті триместра учень\учениця обирає 

нові варіативні модулі. Наприкінці кожної чверті в освітньому закладі 

проводяться оздоровчі 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. 

Доцільно до проведення масових заходів долучати батьків  інших членів родини  

у якості учасників і глядачів.   

Критеріями відбору варіативних модулів є  наявність матеріальнотехнічної 

бази, регіональні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів 

визначається обов’язковим опитуванням завчасно до початку чверті.   

Курс  фізичної культури структурований за варіативними модулями.   

Основною  формою організації освітнього процесу з  фізичної культури в 

закладі загальної середньої освіти є урок.  

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:    

• забезпечення оптимізації освітнього процесу із застосуванням 

елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків та 

інтегрованого підходу;   

• забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної 

спрямованості освітнього процесу;   
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• формування в учнів учениць умінь і навичок самостійно займатися  

фізичними вправами;  

• забезпечення диференційованого підходу до організації освітнього 

процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня  фізичного розвитку, рухової 

підготовленості та статі учнів учениць, урахування їхніх мотивів та інтересів до 

занять  фізичними вправами;   

• використання вчителем різноманітних організаційних  форм, засобів, 

методів і прийомів навчання;   

• досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів\учениць 

упродовж кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.   

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 № 51  

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 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.  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 підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення 
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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 в розвитку  фізичних якостей учитель складає індивідуальну 

програму  фізкультурнооздоровчих 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.   

При складанні 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.  

   

РОЗДІЛ 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей,  фізичного, психічного та 

інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб.   

  У рамках академічної свободи  форми організації освітнього процесу 

визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній 

програмі закладу освіти. Форми організації освітнього процесу, які може 

запропонувати навчальний заклад: очне навчання, дистанційне навчання, змішане 

навчання. За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні  форми 

здобуття освіти  зокрема екстернатну, сімейну,  домашню , педагогічний 

патронаж, реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.   

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у закладах загальної середньої освіти (Додаток 2 до наказу 
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Міністерства освіти і науки  України від 20.02.2002 № 12 , зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції  України 06.03.2002 р. за № 229 6517, із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002р.,  наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012р., наказом 

Міністерства освіти і науки N 401 від 08.04.2016р.  класи мають поділ на групи 

під час вивчення української, англійської мов, інформатики та трудового 

навчання.   

 

РОЗДІЛ 6. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧНІВ  

Система оцінювання має на меті допомогти вчителеві конкретизувати 

навчальні досягнення учнів і надати необхідні інструменти для впровадження 

об’єктивного й справедливого оцінювання результатів навчання.   

В оцінюванні навчальних досягнень учнів важливо розрізняти поточне 

формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове 

оцінювання (семестрове, річне). Поточне  формувальне оцінювання 

здійснюють з метою допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих 

результатів навчання. Підсумкове оцінювання здійснюють з метою отримання 

даних про рівень досягнення учнями результатів навчання після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів.  

Окрім поточного  формувального та підсумкового  семестрового, річного  

оцінювання, педагогічні працівники закладу освіти можуть ухвалити рішення про 

здійснення проміжного оцінювання результатів навчання з окремих предметів   

інтегрованих курсів. Періодичність і процедури здійснення проміжного 

оцінювання й види діяльності, результати яких підлягають проміжному 

оцінюванню, визначають педагогічні працівники закладу освіти залежно від 

дидактичної мети та з урахуванням відповідної навчальної програми.   
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6.1. Поточне формувальне оцінювання 

Поточне  ормувальне оцінювання здійснюється системно в процесі навчання 

на основі викладеного нижче алгоритму діяльності вчителя під час організації  

формувального оцінювання, що, зокрема, забезпечить наступність між підходами 

до оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової і базової середньої 

освіти   

Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей на 

певний період  наприклад, заняття, тиждень, період, відведений для вивчення 

теми, тощо . Основою для вироблення навчальних цілей є очікувані результати 

навчання, передбачені відповідною навчальною програмою, та критерії 

оцінювання.   

Інформування учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначено 

рівень їхніх навчальних досягнень на кінець навчального семестру та року. 

Доцільно впроваджувати поступове залучення учнів до вироблення критеріїв 

оцінювання результатів окремих видів навчальної діяльності.  

Надання учням зворотного зв’язку щодо їхніх навчальних досягнень 

відповідно до визначених цілей. Зворотний зв’язок має бути зрозумілим і чітким, 

доброзичливим і своєчасним. Важливо не протиставляти учнів одне одному. 

Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня   

учениці. Труднощі в навчанні доцільно обговорювати з учнями індивідуально. 

Зворотний зв’язок надають у письмовій, усній або електронній  формі, залежно 

від дидактичної мети й виду навчальної діяльності.   

Створення умов для  формування вміння учнів аналізувати власну навчальну 

діяльність – рефлексія. Під час навчальної діяльності доцільно спрямовувати 

учнів на спостереження своїх дій і дій однокласників, осмислення своїх суджень 

і дій з огляду на їх відповідність навчальним цілям. Важливим є створення умов 

для активної участі учнів у процесі оцінювання із застосуванням критеріїв, 

зокрема шляхом самооцінювання та взаємооцінювання, та спільне визначення 

подальших кроків для покращення результатів навчання.   
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Корегування освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання та 

навчальних потреб учнів.  У  формувальному  оцінюванні,  зокрема  для 

самооцінювання та взаємооцінювання,  рекомендовано  використовувати 

інструменти з орієнтовного переліку:   

№  Назва  Опис інструмента  

1  Аналіз портфоліо  Перевірка рівня навчальних досягнень за допомогою порт оліо 

учня. Порт оліо – це підібрані учнем роботи із зазначенням 

дати, призначення яких – розповісти історію учнівських 

досягнень або поступу. Порт оліо зазвичай містить особисті 

роздуми учня з поясненнями, чому обрано ту чи ту роботу і як 

саме вона показує досягнення цілей навчання  
2  Відповідь хором   чні одночасно усно реагують на певну репліку. Це може бути 

відповідь на запитання, висловлення згоди чи незгоди із 

запропонованим твердженням, повторення сказаного вчителем 

тощо  
3  Візьми і передай  Спільна групова робота, яку використовують, щоб поділитися 

думками або зібрати ін ормацію від кожного учасника групи; 

учні записують відповіді, потім передають вправо, додають 

власну відповідь на іншому аркуші і продовжують, доки їхній 

папірець обійде всю групу і знову повернеться до них. Потім 

обговорюють результати в групі  
4  Внутрішнє / 

зовнішнє коло  
 чні стають у два кола, внутрішнє та зовнішнє, обличчям одне  
до одного.  чні, що стоять навпроти, ставлять одне одному 

запитання по темі, які вони попередньо написали. Зовнішнє 

коло рухається і утворюються нові пари. Потім процедура 

повторюється  
5  Газетний заголовок  Вигадайте газетний заголовок, який може бути написаний до 

теми, яку ми вивчаємо. Передайте основну ідею події  
6  Гра в кубик  Покажіть 6 запитань до уроку. Об’єднайте учнів у групи по 4.   

кожної групи є один кубик. Кожен кидає кубик та відповідає на 

запитання з відповідним номером. Якщо номер випав більш ніж 

один раз, учень може доповнити попередню відповідь або 

кинути кубик ще раз. Відповіді можна записувати  
7  Доповни думку  Письмова перевірка розуміння стратегії, коли учні заповнюють 

пропуски у пропонованому твердженні  
8  Есе «хвилинка»  Питання для есе на одну хвилину– це конкретне питання з 

орієнтацією на очікуваний і  результат и  навчання, на яке 

можна відповісти за одну-дві хвилини  

 

9  Запис у журнал   чні записують у свій журнал або зошит розуміння предмету,  
поняття або те, що вони вивчили на уроці. Вчитель переглядає 

записи, щоб дізнатися чи зрозумів учень певну тему, урок, 

поняття або вивчене  
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10  Записні книжки 

учнів  
Інструмент для учнів для відстежування навчального поступу  

куди я рухаюся? де я зараз? як туди дістатися?  
11  Збір ідей   читель ставить запитання або дає завдання.  чні самостійно 

відповідають на аркуші паперу, зазначаючи не менше трьох 

думок   відповідей   тверджень.  чні, що завершили, встають. 

Вчитель звертається до певного учня і просить його поділитися 

записаними ідеями.  чні викреслюють пункти, попередньо 

озвучені однокласниками і сідають, коли в них а аркушах 

закінчилися всі записані ідеї, незалежно від того, чи вони були 

озвучені саме ними. Вчитель продовжує опитувати учнів, доки 

сядуть усі  
12  З-Х-В та ЗХВ+   чні відповідають групами, в парах або індивідуально на 

запитання «Що ми вже знаємо?»  З , «Що ми хотіли б 

дізнатися?»  Х  та «Що вже вивчили за темою?»  В . Плюс  +  

просить учнів класи ікувати отримані знання за допомогою 

концептуальної карти або наочної схеми, яка відображає 

ключову ін ормацію. Потім кожен учень записує короткий 

підсумок  на один абзац  про вивчене  
13  Картка на вихід  Це письмові відповіді учнів на запитання на картках, які учням 

роздають наприкінці уроку, після завершення певного виду 

роботи, теми тощо  
14  Концептуальна 

карта  
Будь-яка можлива  орма схематичної наочності, яка допомагає 

учням побачити взаємозв'язки між поняттями за допомогою 

побудованих схем ключових слів, що позначають такі поняття  
15  Лідер за номером   чні об’єднуються в групи по чотири і кожному члену групи 

присвоюється номер.  читель ставить питання   проблему і всі 

чотири учні її обговорюють. Вчитель називає номер і  

відповідний учень у кожній групі відповідає  
16  Найзаплутаніший 

(або найясніший) 

момент  

Це варіант однохвилинки. Можна дати учням трохи більше 

часу для відповіді на запитання. Запитайте  в кінці уроку або 

під час паузи, яка утворилася після пояснення теми   «Який 

найбільш заплутаний момент» сьогоднішнього заняття?» або  

«Що вам здалося незрозумілим у понятті «_________»?  
17  Перевірка 

неправильного 

розуміння  

 читель надає учням поширені або передбачувані помилкові 

твердження з певної теми, щодо певного принципу або процесу 

і запитує, чи згодні вони з цим чи ні та чому.  чні мають дати 

аргументовані відповіді. Перевірка неправильного розуміння 

може також застосовуватися у  ормі тесту з декількома 

варіантами відповіді або гри «правильно-неправильно»  
18  Перефразування   чні мають висловити власними словами основну ідею уроку  

чи щойно поясненої теми  
19  Підбиття підсумків  Форма роздумів одразу після певного виду роботи  
20  Підказка за 

аналогією   

  

 чні мають с ормулювати думку на основі підказки-аналогії    

певне поняття, принцип або процес  ________ виглядає як 

_______________тому що ___________________  
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21  Підсумок А-Б-В  Кожному учневі в класі присвоюється окрема літера ал авіту, а 

він обирає слово, яке починається на цю літеру та пов'язане з  

 

  вивченою темою  

22  Підсумок або 

питання на картках  
 читель час від часу роздає картки й просить учнів писати з  

обох сторін за такими правилами    
 Один бік  на підставі вивченого  теми, розділу , опишіть 

основну велику ідею, яку ви зрозуміли, у  ормі короткого 

висновку.   
 Другий бік  запишіть те, що ви ще не повністю зрозуміли у 

вигляді твердження або запитання  
23  Підсумок одним 

реченням  
 чнів просять написати підсумкове речення, яке відповідає на  
запитання «хто», «що», «де», «коли», «чому», «як» щодо певної 

теми  
24  Підсумок одним 

словом  
 чні мають обрати з-поміж наведених варіантів  або  
запропонувати самостійно  слово, яке найкраще підсумовує 

тему  
25  Подумай – запиши – 

обговори в парі – 

поділися  

 чні обдумують відповідь самостійно, записують її,  
об’єднуються в пари та обговорюють відповідь із партнерами, 

а потім озвучують її всьому класу  
26  Подумай – розкажи 

в парі   
Вчитель ставить учням запитання.  чні самостійно  ормулюють 

відповіді протягом визначеного часу, потім повертаються 

кожен до свого партнера та надають йому відповідь. Вчитель 

викликає декілька пар на вибір, які озвучують свої відповіді у 

класі  
27  Пригадай – 

підсумуй – запитай – 

пов’яжи за 2 

хвилини (ППЗП2)  

За дві хвилини учні повинні пригадати та назвати у 

правильному порядку найважливіші ідеї, отримані на 

попередньому занятті; за дві хвилини підсумувати ці пункти 

одним реченням, записати одне основне запитання, на яке вони 

хочуть отримати відповідь та знайти одну прив'язку цього 

матеріалу до основної теми предмету чи курсу  
28  Рішення-рішення    читель висловлює певну думку, потім просить учнів зайняти 

сторону, що відповідає їхній думці з цієї теми і поділитися 

аргументацією.  чні можуть змінювати сторону після 

обговорення  
29  Самооцінювання  Процес, під час якого учні збирають дані про власне навчання, 

аналізують що саме відображує їхні успіхи в досягненні 

навчальних цілей та планують наступні кроки  
30  Семінар за 

Сократом  
 чні ставлять питання одне одному з певного важливого питання 

або теми. Питання ініціюють розмову, яка триває як  

серія відповідей та додаткових запитань  
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31  Сигнали руками   чні на прохання вчителя показують визначені сигнали рукою,  
щоб повідомити про рівень розуміння певного поняття, 

принципу або процесу    

« озумію ______ і можу пояснити»   

наприклад, великий палець вгору .  

«Ще не зовсім розумію _______»   

наприклад, великий палець вниз .  «Не 

впевнений щодо ______»   наприклад, 

помахати рукою   
32  Скажи щось   чні по черзі обговорюють у групі певний прочитаний розділ  

або переглянуте відео  
33  Сортування слів   чням дають набір словникових термінів, які вони сортують за  

заданими або створеними ними категоріями  
34  Спінер ідей   читель створює спінер, розділений на 4 сектори з написами  

 

  «Спрогнозуй», «Поясни», «Підсумуй», «Оціни». Після 

пояснення нового матеріалу вчитель крутить спінер та просить 

учнів відповісти на запитання залежно від місця зупинки 

спінера. Наприклад, спінер зупиняється на секторі «Підсумуй», 

тоді вчитель може сказати  «Назви ключові поняття, про які 

щойно йшлося»  
35  Спостереження    читель готує протокол спостереження із переліком учнів у 

класі, де буде зазначено, за якими саме очікуваними 

результатами він буде спостерігати.  ухаючись класом, він 

спостерігає за учнями, коли вони працюють, і робить необхідні 

записи та позначки в протоколі спостереження   
36  Тестування  За допомогою тестування вчитель перевіряє опанування 

учнями  актичної ін ормації, понять. Орієнтовні типи тестових 

завдань   
Декілька правильних варіантів  
Правильно Неправильно  
Коротка відповідь Знайди 

відповідність  озширена 

відповідь   
37  Трикутна призма 

(червоний, жовтий, 

зелений)  

 чні дають вчителеві зворотний зв'язок, показуючи колір, що  
відповідає рівню розуміння  
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38  Усне опитування   читель пропонує учнями відповісти на запитання, наведені 

нижче   
Чим це _________схоже на відрізняється від_________?  
Які характерні риси елементи________________? Як іще можна 

показати проілюструвати________?   чому полягає головна ідея, 

ключова концепція, мораль _____________?  
Як _________стосується ________________? Які 

ідеї   деталі можна додати до_______________? 

Наведіть приклад ___________________?  
Що не так з___________________?  
Який висновок ви могли б зробити з__________________?  
Які висновки можна зробити з___________?  
На яке питання ми намагаємося відповісти? Яку проблему ми 

намагаємося вирішити?  
Що ви можете сказати про ____________________?  
Що може статися, якщо _______________ ?  
Які критерії можна взяти для оцінки ________________?  
Які докази підтверджують____________________?  
Як ми можемо довести   підтвердити ______________?  
Як це можна розглядати з точки зору_______________?  
Які альтернативи ____________________ слід розглянути?  
Який підхід стратегію ви могли б використати для _____?  

39  Учнівська 

конференція  
Бесіда з кожним учнем особисто для перевірки рівня розуміння  

40  Хрестики-нулики  Набір видів роботи, з яких учні самостійно можуть обирати ті, 

що можуть продемонструвати їхнє розуміння теми. Набір 

представлений у вигляді сітки з дев'яти квадратів, схожої на 

дошку для гри в хрестики-нулики, можна попросити учнів 

обирати так, щоб зрештою закреслити «три підряд». Завдання 

можуть відрізнятися за змістом, процесом та результатом і  

  можуть бути адаптовані залежно від глибини знань  

41  Хто швидше?   обота в парі – слухач і ведучий. Обидва знають категорію  
 тему , однак ведучий стоїть спиною до дошки   екрану. 

З'являються слова на задану тему, слухач дає підказки, а 

ведучий намагається вгадати слово. Пара, яка завершила 

першою, встає  
42  Швидкий запис  Попросіть учнів відповісти за 2-10 хвилин на відкриті 

запитання або твердження  
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43  Шкала Лайкерта   читель наводить 3-5 тверджень, які явно не є істинними або 

помилковими, але дещо спірними. Мета полягає в тому, щоб 

допомогти учням подумати над текстом, а потім обговорити 

його з однокласниками. Наприклад,   
«Герой  ім'я  не повинен був робити  що саме .»  

повністю погоджуюся 

  не погоджуюся 

  погоджуюся  

повністю погоджуюся  
44  3-2-1   чні виконують такі варіанти завдань, визначаючи за  

прочитаним текстом    
три речі, які ви дізналися, два цікаві  акти, одне питання, що  
залишилося;  
три ключові слова, дві відмінності між _, один вплив на _; три 

важливі  акти, дві цікаві ідеї, одне уявлення про себе як учня;  

три нові терміни, дві нові ідеї, одна річ, яку потрібно обдумати; 

три питання до тексту  незнайомі слова або незрозумілі ідеї , два 

прогнози за текстом  що станеться далі, враховуючи вже 

прочитане , знайдіть один зв'язок у тексті  з тим, що ви вже знали 

або випробували   
45  Трихвилинна пауза  Трихвилинна пауза дає змогу учням зупинитися, обміркувати 

певні представлені явища та ідеї, прив'язати їх до вже наявних 

знань або досвіду та попросити роз'яснень.  
Я змінив ла  ставлення до....  
Я більше дізнався лася  про...  
Мене здивувало...  
Я почувався лася ...  

46  Є питання, в кого є 

відповідь?  
 читель робить два набори карток. Перший набір має запитання 

за певним розділом навчання.   другому наборі містяться 

відповіді.  читель роздає картки з відповідями учням, а потім він 

або учень зачитує класу питання на картці. Всі учні перевіряють 

свої картки з відповідями, щоб знайти правильну  

  

6.2. Підсумкове оцінювання 

Підсумковому оцінюванню  семестровому, річному  підлягають результати 

навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього 

компонента типового навчального плану. Педагогічна рада закладу загальної 

середньої освіти може ухвалити рішення про оцінювання  результатів навчання 

складників вибіркового освітнього компонента.   
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Семестрове оцінювання здійснюють з урахуванням різних видів навчальної 

діяльності, які мали місце протягом семестру, та динаміки особистих навчальних 

досягнень учня\учениці. Проведення окремої семестрової атестації не є 

обов’язковим і здійснюється на розсуд закладу освіти.   

 Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок.  Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від 

оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки потрібно враховувати 

динаміку особистих навчальних досягнень учня\учениці протягом року.   

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Відповідно до п. 

3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11 12 -х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України 

від 03.06.2008р.  № 496, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки 

батьки  особи, які їх замінюють  учнів, які виявили бажання підвищити результати 

семестрового оцінювання або не були атестовані, звертаються до керівника 

закладу освіти із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій 

пояснюють причину та необхідність його проведення.   

Наказом керівника закладу створюють комісію та затверджують графік і 

порядок проведення оцінювання. Члени комісії готують завдання, що погоджує 

педагогічна рада навчального закладу. Комісія ухвалює рішення щодо його 

результатів та складає протокол.  Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому 

скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.   У разі, якщо 

учневі\учениці не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» 

у класному журналі не роблять. За результатами оцінювання керівник закладу 

освіти видає відповідний наказ.   

Коригування річної оцінки здійснюють шляхом коригування семестрової 

оцінки за І та або ІІ семестр відповідно до п.п. 9-10 Порядку переведення учнів\  

вихованців  закладу загальної середньої освіти до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 14.07.2015 № 762  

зі змінами .   
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Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку 

повідомляють лише учневі\учениці, його\її батькам, іншим законним 

представникам .   

Відомості, отримані під час підсумкового та, у разі застосування, 

проміжного, оцінювання результатів навчання, застосовують у  формувальному 

оцінюванні, зокрема, для вироблення навчальних цілей на наступний період, 

визначення труднощів, що постали перед учнем   ученицею, та коригування 

освітнього процесу.    

    

6.3. Критерії та шкала оцінювання 

Оцінювання має бути зорієнтованим на визначені Державним стандартом 

базової середньої освіти ключові компетентності та наскрізні вміння й 

передбачені навчальною програмою очікувані результати навчання для 

відповідного періоду освітнього процесу. Враховуючи ці вимоги, для оцінювання 

навчальних досягнень учнів доцільно керуватися такими категоріями критеріїв:   

• розв’язання проблем і виконання практичних завдань із застосуванням 

знань, що охоплюються навчальним матеріалом;  

• комунікація  тому числі з використанням ін ормаційнокомунікаційних 

технологій;  

• планування й здійснення навчального пошуку, робота з текстовою і 

графічною інформацією;  

• рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності.   

Звертамо увагу, що під час оцінювання навчальних досягнень важливо 

враховувати дотримання учнями принципів доброчесності, а саме  вияв поваги до 

інших осіб, їхніх прав і свобод, дбайливе ставлення до ресурсів і довкілля, 

дотримання принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем\   

ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, 

учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної 

діяльності.  
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Для визначення рівня досягнення учнями результатів навчання заклад освіти 

може застосовувати Орієнтовну рамку оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів базової середньої освіти або на її основі розробити власні критерії та 

шкалу оцінювання.   У пропонованій Орієнтовній рамці оцінювання навчальних 

досягнень, навчальні досягнення учнів характеризують за чотирма рівнями  

початковий, середній, достатній, високий.    
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Заклад загальної середньої освіти може здійснювати підсумкове та, у разі 

застосування, проміжне, оцінювання результатів навчання за рівневою, 12 
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бальною або за власною шкалою оцінювання, затвердженою рішенням 

педагогічної ради, – за умови затвердження правил переведення до системи  

шкали  оцінювання, визначеної законодавством.  Результати річного оцінювання 

відображають у свідоцтві досягнень, яке видають учневі\учениці в кінці 

навчального року, за системою  шкалою , визначеною законодавством.   

Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів 

навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти, рекомендуємо у 

першому семестрі 5-го класу підсумкове та, у разі застосування, проміжне 

оцінювання результатів навчання учнів здійснювати за рівневою шкалою, а його 

результати позначати словами або відповідними літерами  «початковий» П, 

«середній»  С, «достатній»  Д , «високий  В », та супроводжувати вербальною 

характеристикою з орієнтацією на досягнення учня\учениці,  а не на помилки або 

невдачі. При переході від підсумкового оцінювання за рівневою шкалою в І 

семестрі до оцінювання за бальною шкалою в ІІ семестрі рекомендуємо при 

виставленні річної оцінки орієнтуватись на оцінку за ІІ семестр, а можливу 

різницю між рівнями результатів навчання у І та ІІ семестрах враховувати шляхом 

виставлення річної оцінки, що відповідає вищому показнику.  

Якщо рівень результатів навчання учня\учениці визначити неможливо через 

тривалу відсутність учня  \учениці, у класному журналі та свідоцтві досягнень 

робиться запис « н\а »  не атестований\а  .   

Яку обрати  форму оцінювання  рівневу чи бальну, вирішує заклад на 

засіданні педагогічної ради.  

Для розроблення та\або оцінки вже розроблених власних критеріїв і шкали 

оцінювання заклад освіти може використати Орієнтовні вимоги до критеріїв та 

шкал оцінювання. Ці орієнтовні вимоги мають допоміжний характер і не є 

обов’язковими до використання. 

Орієнтовні вимоги до критеріїв і шкал оцінювання  

Інструмент для оцінювання якості критеріїв і шкал оцінювання   

Критерій  

1 Незадовільно  2 Задовільно  3 Добре  4 Відмінно  
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Чіткість і 

зрозумілість 

критеріїв   

Критерії є 

незрозумілими, 

не стосуються 

змісту навчальної 

програми або за 

змістом істотно 

перекривають 

один одного 

Критерії можна 

зрозуміти, але 

вони 

недостатньо 

чітко 

розмежовуються 

між собою або не 

повністю 

відповідають 

змісту 

навчальної 

програми та\або 

виду навчальної 

діяльності 

Критерії загалом 

є зрозумілими, 

чітко 

розмежовуються 

між собою й 

загалом 

відповідають 

змісту 

навчальної 

програми та виду 

навчальної 

діяльності 

Кожен критерій є 

виразним і чітко 

окресленим, 

повністю 

відповідає змісту 

навчальної 

програми й виду 

навчальної 

діяльності 

Чіткість 

розмежування  
між рівнями 

досягнень  

Неможливо або 

майже 
неможливо 

розрізнити рівні 

досягнень між 

собою 

Рівні досягнень 

можна 
розрізнити між 

собою, але 

розмежування 
недостатньо 

чітке 

Розмежування 

між рівнями 

досягнень є 

очевидним 

Кожен рівень 

досягнень є чітко 

окресленим і 

кожен наступний 

рівень 

відрізняється від 

попереднього за 

чіткими й 

логічними 

ознаками 

Надійність 

шкали 

оцінювання  

Перехресне 

оцінювання 

часто призводить 

до істотних 

відмінностей у 

результатах 

Перехресне 

оцінювання іноді 

призводить до 

відмінних 

результатів 

Є загальна 

узгодженість між 

результатами 

при 

перехресному 

оцінюванні  

різниця менше 5-

10% або ½ рівня 

Результати 
перехресного 

оцінювання є 

послідовно 

однаковими 

Обізнаність 

учнів про  
критерії та 

шкалу 

оцінювання  

Учні не знають 
про критерії та 

шкалу 

оцінювання 

Учні знають про 
критерії та шкалу 

оцінювання і 

мають певне 
уявлення 

про очікувані 

результати їх 

навчальної 

діяльності 

Критерії та 

шкала 

оцінювання 

відкрито 

використовують 
для 

презентації 

завдання й 

супроводу учнів 

Критерії та 

шкала 

оцінювання є 

предметом 

обговорення й 
постійного 

супроводу учнів 

у процесі 

навчальної 

діяльності 
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Підтримка 

розвитку  
метакогнітивн 

их навичок 

учнів  

Учні не знають 
про критерії та 

шкалу 

оцінювання і не 
можуть 

використовувати 
її для 

регулювання 

власної 

навчальної 

діяльності 

Учнів 
повідомлено про 
критерії та шкалу 

оцінювання, але 
під час 

навчальної 

діяльності 

критерії та 

шкала не 

перебувають у  

фокусі уваги 

Учні знають про 
критерії та 

шкалу 

оцінювання як 

про інструмент, 

що допомагає 

зрозуміти, чого 

вони 

навчаються, що 

їм вдається 

добре, а над чим 

треба 

попрацювати 

Критерії та 
шкала 

оцінювання 

постійно 

перебувають у 

фокусі уваги і 

використовують 

як інструмент, 

що допомагає 

учням зрозуміти, 

чого вони 

навчаються, що 

їм вдається 

добре, а над чим 

треба 

попрацювати 

Участь учнів у 

розробленні та  

застосуванні  
критеріїв і 

шкали 

оцінювання  

Учні не беруть 

участі ні в 
розробленні, ні в 

застосуванні 
критеріїв і 

шкали 

оцінювання в 

процесі 

навчання 

Учням 
пропонують 

готові критерії та 

шкалу 

оцінювання для 

можливого 

самооцінювання 

в процесі 

навчання 

Учні 

обговорюють і 
надають 

пропозиції до 

проєкту 

критеріїв і 
шкали, є 

відповідальними 

за їхнє 

застосування для 

самооцінювання 

та або 

взаємооцінюван 

ня в процесі 

навчання 

Учителі й учні 
разом 

відповідають за 

розроблення 

критеріїв і шкал 

оцінювання; учні 
постійно 

застосовують їх 

для 
самооцінювання 

й 
узаємооцінюван 

ня в процесі 

навчання 

  

 Шкала оцінювання критеріїв       

0 – 5.0 = потребують доопрацювання  

 5.5 – 7.5 = застосовні       

 8.0 - 10 = добре    

10.5 – 12.0 = відмінно   

Кожний показник рівня 1 = 0.5 балів, рівня 2 = 1.0 бал, рівня 3 = 1.5 бали, рівня 4 = 2.0 

бали.   

За кожним критерієм кількість балів визначається лише за одним рівнем.   
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