
                                                                                              

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Методичні рекомендації 

щодо організації дистанційного навчання  

у закладах загальної середньої освіти 

Реформа освіти в Україні, впровадження нових освітніх стандартів, 

новий «Закон про освіту» стимулюють формування нових підходів і 

розробку принципово нових критеріїв якості навчання. У зв’язку із світовим 

викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, усе 

більшого розвитку набувають нові освітні технології, засновані на 

ефективному використанні в навчальному процесі інноваційних засобів і 

методів передачі знань.  

Під час карантину через пандемію COVID-19 заклади освіти змушені 

були терміново перейти на дистанційну форму навчання. Відтак перед 

системою освіти постало питання, як організувати системне дистанційне 

навчання у закладах освіти в умовах карантину. Згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466 «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.04.2013 № 703/23235 та відповідно до змін 

до положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 «Про затвердження 

Змін до Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 923/27368, технології 

дистанційного навчання можуть використовуватися учасниками освітнього 

процесу в закладі загальної середньої освіти при проведенні занять через 

мережу Інтернет (участі в інтернет-проєктах, конкурсах, отриманні 

консультацій тощо) з використанням технічного забезпечення (комп’ютер, 

планшет, смартфон). 

Дистанційне навчання здійснюється через такі форми, як самостійна 

робота, навчальні заняття, контрольні роботи. Основними видами навчальних 

занять за дистанційною формою навчання є лекція, вебінар, урок, 

консультації та інші. 

Із метою організації оптимального та ефективного освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання рекомендуємо: 

1. Дотримуватися нормативно-правового забезпечення з питань 

дистанційного навчання. 

2. Керівнику закладу освіти спільно з педагогічним колективом обговорити  

зміну форм навчання, обрати онлайн програмні засоби та онлайн-

інструментарій, зважаючи на технічні можливості школи (наявність техніки і 

доступу до мережі Інтернет), учителів та учнів. 



3. Учителям до початку роботи організувати комунікацію з учнями і 

батьками, провести опитування, організаційні та роз’яснювальні заходи, 

зокрема в онлайн-форматі. 

4. Обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати 

роботу всіх учасників освітнього процесу в зручному форматі та узгодити з 

батьками конструктивний зворотний зв’язок із метою уникнення 

непорозумінь. 

5. На сайті школи створити вкладку «Дистанційне навчання» з розміщенням 

у ній різноманітних електронних навчальних матеріалів та посилань на один 

із сервісів Google: Google Drive, Google Classroom, безкоштовної відкритої 

системи дистанційного навчання Moodle, посилань на додаткові цифрові 

навчальні ресурси (відео, завдання, тести, сервіси Google, Microsoft тощо) та 

корисні ресурси для самоосвіти (EdEra, iLearn, Рrometheus, Розумники, 

Освіторія, YouTube канал Міністерства освіти України), освітні YouTube-

канали, відеоролики, які розкривають теми шкільної програми. 

6. Розробити загальний алгоритм дій при дистанційному навчання, укласти 

розклади онлайн-занять, консультацій, додаткових заходів та розмістити їх 

на сайті закладу освіти. 

7. Обрати онлайн-засоби, які будуть використовуватися для організації 

дистанційної взаємодії. Цифрові інструменти мають відповідати поставленим 

методичним цілям, тобто тому, наскільки певний сервіс чи ресурс є 

доцільним для досягнення очікуваних результатів навчання. Із метою 

забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм 

учитель / ка може створювати власні вебресурси або використовувати інші 

вебресурси на свій вибір у синхронному та асинхронному режимі з 

обов’язковим посилання на джерела використаної інформації. При цьому 

обов’язково надавати учням рекомендації щодо використання ресурсів, 

послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. Потрібно 

пам’ятати про інформаційно-цифрову безпеку обраного сервісу, вебресурсу, 

який передбачає реєстрацію. Необхідно уважно ознайомитися із правилами 

їх використання і, наскільки це можливо, мінімізувати обсяг персональних 

даних учнів, які фіксуються у вітруальному просторі. Обираючи онлайн-

інструменти, варто враховувати зрозумілість та доступність інтерфейсу як 

для вчительства, так і для учнівства. Перевагу краще віддати україномовним 

або англомовним ресурсам, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

8. Для обговорення поточних справ та організації зворотного зв’язку 

можливим є створення закритих спільнот у соціальних мережах та 

месенджерах (Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм) за визначеними спільно 

з батьками, педагогами та здобувачами освіти принципами організації груп 

та правилами взаємодії й спілкування. 

9. Використовувати інструменти онлайн-комунікації (електронна пошта, 

форум, чат, відеоконференція, блог тощо). 

10. Для проведення онлайн-уроків рекомендуємо використовувати сервіси 

проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Skype, Zoom, Microsoft 

Teams, Google Meet. 



11. Інтерактивні практичні вправи можна створювати в сервісі LearningApps, 

флеш-картки – на сайтах Studystack, Quizlet 

12. Для організації віртуальної взаємодії учасників освітнього процесу та 

виконання спільних робіт рекомендовано застосовувати: 

- віртуальні дошки (Padlet, Linoite, Jamboard, Scrumblr, Popplet, Twiddla, 

Scribblar, Miro, IDroo тощо), на яких можна розміщувати окремі дописи та 

попередньо підготовлені матеріали з текстовою інформацією, 

гіперпосиланнями, зображеннями, прикріплювати документи, аудіо- та 

відеозаписи, створювати малюнки. Є можливість налаштувати режим 

коментування, в якому учні зможуть прикріплювати виконані роботи. Така 

організація взаємодії може бути доцільною в межах уроків одного класу або 

кількох класів на нетривалий період, оскільки доступний простір швидко 

захаращується. Тому доцільно розміщувати посилання на дошки на Google 

Drive або OneDrive. Перевагою онлайн-дошок є те, що всі записи можна 

зберігати і надавати для відсутніх на уроці учнів; 

- сервіси Google та Microsoft Office 365 надають можливість створювати 

текстові документи, електронні таблиці, презентації, зображення онлайн. 

Учитель / ка може долучитися до цифрового продукту, створеного учнем, і 

прокоментувати окремі фрагменти або запропонувати ідеї для покращення 

роботи загалом. 

13. Із метою підготовки учнів до ДПА та ЗНО рекомендовано 

популяризувати та сприяти долученню учнів через індивідуальні 

консультації та самостійну підготовку на вебресурсах УЦОЯО, ЛРЦОЯО, 

платформах Promethеus , iLearn (школярі) тощо. 

14. Зворотний зв’язок з учасниками освітнього процесу та організацію 

тестування можна організовувати за допомогою онлайн-сервісів та 

платформи для створення тестів (Google Forms, Classtime, Easy Test Maker, 

Onlinetestpad тощо), які передбачають можливість формування запитань із 

використанням зображень, аудіо- та відеофрагментів. Часто є доступними 

бібліотеки готових запитань, які можна додати до власних сесій тестування, 

змінюючи їх у разі потреби. Таким чином можливо формувати цілу 

траєкторію опанування певної  теми. Слід пам’ятати, що автоматизована 

перевірка, хоча і значно спрощує рутинну роботу вчителя, інколи є 

недостатньою для достовірної діагностики успішності опанування теми. 

Тому доцільно тестові завдання доповнювати практичними роботами. 

Учитель / ка може встановити зворотний зв’язок індивідуально з учнем за 

результатами тестування або враховувати динаміку відповідей учнів при 

плануванні подальших занять. Повідомити здобувачів освіти про 

необхідність тестування можливо через розміщення посилання на блозі, 

сайті, віртуальному Класі, месенджерах або надіслати електронною поштою. 

 

 

Методичні рекомендації 

щодо організації змішаного навчання 

у закладах загальної середньої освіти 



Згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я та з рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (лист Міністерства 

освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» робота 

закладів освіти буде здійснюватися з урахуванням протиепідемічних та 

профілактичних заходів, у тому числі: впровадження заходів щодо 

застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення 

скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами. 

Означені умови вимагають грамотного поєднання традиційної освіти та 

онлайн-технологій. Їх гармонійну взаємодію називають змішаним 

навчанням. Термін “змішане навчання” (blended або hybrid learning) має 

різні визначення у літературі. Загалом це – поєднання офлайн- та онлайн-

навчання у різних пропорціях. Сама концепція з’явилася ще в 1990-х як 

противага онлайн-навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише 

з 2000-х. 

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від 

звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і 

отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною 

навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, 

способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації 

розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не 

залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно. 

За змішаного навчання відмінною також є роль вчителів. Тут вони –

 фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують 

колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а 

проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета вчителів 

– не оцінити учнів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати 

прогрес та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають бути просто 

спостерігачами і займають роль менторів. 

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання 

від звичної для України системи – у класі з зошитами та підручниками. 

Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, 

переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з 

вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у 

групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами 

освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре 

розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб 

роботи з класом . 

Основними перевагами системи змішаного навчання вважають : 

1. Доступність та зручне користування. Самостійне опрацювання 

частини матеріалу робить навчальний процес більш гнучким. Слухачі курсу 

можуть проглянути його у такому місці та темпі, який зручний саме для них. 

Формат уроку зазвичай не дає можливості повторити пройдений чи 

осмислити новий матеріал у потрібному обсязі. Натомість за змішаного 

http://euromentor.ucdc.ro/dec2011/en/blendedlearningfromconcepttoimplementationluizacaraivan_12.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/salman-khan-how-blend-virtual-with-physical/
https://www.khanacademy.org/talks-and-interviews/conversations-with-sal/v/sal-khan-video-lecture-on-digital-learning


навчання учні самі можуть структурувати проходження того матеріалу, який 

їм потрібно засвоїти у межах однієї теми. Наприклад, повертатись до 

попередніх уроків, шукати додаткову інформацію, конспектувати тощо. 

2. Покращення навчального процесу. Згідно з дослідженнями у різних 

сферах, система змішаного навчання – більш ефективна, ніж звичайне 

навчання у класі чи онлайн-навчання, незалежно від напрямку курсу. Це 

відбувається завдяки: 

- Кращому дизайну інструкцій. Найчастіше курси за системою 

змішаного навчання – більш спрямовані. Це означає глибоку методичну 

розробку та дизайн інструкцій для конкретного курсу та роботи у ньому. 

- Кращій орієнтації. За системи змішаного навчання учні не просто 

отримують настанови від вчителів чи спираються на програму курсу. Вони 

здобувають інструментарій для самостійної навігації та пошуку матеріалу у 

межах теми. 

- Врахуванню індивідуальних можливостей. Робота з онлайн-

матеріалами дозволяє учням рухатися у власному темпі, а не наздоганяти 

решту класу. У деяких випадках електронна система (якщо це передбачено 

курсом) надає учням фідбек, відповідно до якого вони можуть заповнювати 

пропущені теми чи повертатися до тих, які забули. 

- Підвищенню рівня залученості внаслідок соціальної взаємодії. За 

звичайної системи учні рідко працюють над певною темою усім класом. Крім 

того, дехто відчуває труднощі у взаємодії з великими групами людей. Тому 

замість скорочення кількості соціальної взаємодії через введення онлайн-

частини – змішане навчання навпаки найчастіше стимулює командну роботу. 

- Моніторингу часу на завдання. Онлайн-платформи дозволяють 

бачити кількість часу, яку витрачають учні на виконання різних завдань. 

Відтак – корегувати навчальний процес та роботу з конкретними учнями на 

основі цього. 

3. Зменшення (чи гнучкість) витрат. Система змішаного навчання 

може оптимізувати витрати на використання приміщення чи розробку 

додаткових матеріалів. Так, учні працюють онлайн і не потребують, 

наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу. Змішане навчання 

також може вирішити проблему з наданням підручників, оскільки учні 

можуть працювати з матеріалами без паперових аналогів. 

Виділяють 4 моделі змішаного навчання: ротаційну, гнучку, 

самостійного змішування і поглиблену віртуальну. 

1) Ротаційна модель. У цій моделі учні чергують онлайн- та офлайн-

частини за певним графіком чи вказівками вчителя. Ці частини можуть 

охоплювати: роботу у невеликих групах чи цілим класом, групові проекти, 

індивідуальну роботу з вчителем(-кою) та письмові завдання. 

Ротаційна модель містить чотири підвиди: 

а) Ротація за станціями. У такій моделі учні працюють у класі і за 

визначеним графіком проходять окремі станції. Тобто чергують різні види 

діяльності: групову роботу, роботу над проектом і роботу з вчителем. 

Частину завдань вони обов’язково виконують онлайн. Станції можуть 
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охоплювати як індивідуальну роботу чи роботу у групах, так і роботу цілим 

класом. Відмінна риса цієї моделі – всі учні повинні пройти всі станції. Поділ 

учнів на групи та індивідуальне інструктування вчителем(-кою) — дуже 

гнучкі. Тому групи можуть змінюватися протягом навчального року залежно 

від потреб учнів. 

б) Ротація за лабораторіями. Модель схожа на попередню, проте у 

ній учні змінюються не в межах класу, а в межах навчального закладу. 

Однією із станцій є не просто робота онлайн, а робота в окремому 

приміщенні-лабораторії. Перевага цієї моделі – можливість для вчителя 

надавати інструкції усьому класу водночас. Якщо певна група учнів має 

труднощі, вчитель може відразу працювати із ними окремо. Тому ця модель 

найбільш подібна до традиційної моделі навчання, за якої вчитель працює з 

усім класом водночас. 

в) Перевернутий клас. За такої моделі учні за визначеним графіком 

змінюють онлайн-частину вдома на офлайн-частину в класі. Тобто вдома 

вони засвоюють теоретичний матеріал та переглядають лекції. А в класі 

працюють з учителем(-кою) чи у групах над практичними завданнями та 

проектами. В означеній моделі особливо важливою є практична частина. 

Якщо лекція залишилася не переглянутою чи не зрозумілою, виконання 

практичних вправ допоможе показати прогалини у знаннях та краще 

пояснити матеріал. Перевага такої системи у тому, що навчальний заклад не 

повинен додатково закуповувати обладнання, адже учні користуються ним 

вдома. Крім того, вчитель(-ка) може самостійно робити навчальні відео для 

своїх учнів залежно від їхнього рівня та потреб. 

г) Індивідуальна ротація. У такій моделі учні працюють у класі і 

проходять окремі станції за індивідуально визначеним графіком. Відмінність 

цієї моделі від «ротації за станціями» у тому, що не всі учні обов'язково 

проходять усі станції. Перевага моделі – підлаштування графіків та способів 

роботи під особисті потреби кожного(-ної) з учнів. Якщо комусь простіше 

працювати онлайн, а хтось отримує кращі результати завдяки груповим 

завданням — така модель враховує ці особливості. Водночас учні мають 

спланований графік, тобто система передбачувана і зрозуміла для всіх 

користувачів. 

2) Гнучка модель. Це модель, за якої особисте інструктування учні 

отримують переважно через інтернет. В учнів гнучкий графік, який 

змінюється відповідно до їхніх потреб у конкретній темі та курсі. Кількість і 

роль вчителів у такому виді роботи може варіюватися: від великої кількості 

групової роботи та обговорень з учнями до переважно індивідуальної роботи 

учнів онлайн і консультування за потреби. Перевага і водночас виклик такої 

системи – індивідуалізований графік. Тобто учні мають розуміти, як 

структурувати свою роботу. В старшій та середній школі учні краще можуть 

оцінювати свій прогрес. У старшій школі «гнучка модель» більше 

нагадує навчання в університеті за індивідуальним розкладом, ніж звичайні 

уроки в класі. 
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3) Модель самостійного змішування (з англ. «self-blend»). У цій 

системі учні можуть вивчати певний курс цілковито онлайн і прослуховувати 

його вдома чи у школі, щоб закріпити основний курс. За таких умов 

вчитель(-ка) також працює з учнями онлайн. Ця модель відрізняється від 

онлайн-навчання тим, що онлайн вивчають тільки один предмет. Натомість 

інші предмети учні проходять у школі. Така модель може компенсувати 

відсутність поглиблених курсів у школі чи дисциплін вільного вибору. Учні 

прослуховують додаткові курси онлайн, тому навчальний заклад може 

скоротити витрати на них. Оскільки модель «самостійного змішування» 

потребує високого рівня самодисципліни, подібно до «гнучкої моделі», 

вона більш поширена у старшій школі. 

4) Поглиблена віртуальна модель. У цій моделі учні самостійно 

розподіляють курси на онлайн- та офлайн-частину. Онлайн-частину можна 

прослуховувати як у навчальному закладі, так і поза ним. Багато онлайн-

курсів трансформувалися у таку модель, щоб надати учням досвід особистого 

спілкування. Вона відрізняється від моделі «самостійного змішування» тим, 

що охоплює всі курси, а не є вибірковою. А від «перевернутого класу» – тим, 

що учні не щодня відвідують школу. «Поглиблена віртуальна 

модель» посідає друге місце серед моделей змішаного навчання для старшої 

школи. Подібно до «гнучкої моделі» та моделі «самостійного змішування» 

вона передбачає вищий рівень навичок самоорганізації та дисципліни учнів. 

Перевага такої моделі – гнучкість розкладу та розподілу навантажень. 

Плануючи курс, рекомендуємо спиратись на очікувані результати 

навчання та обирати відповідні види діяльності й матеріали. При плануванні 

видів навчальної діяльності учнів слід дотримуватися базових рекомендацій 

щодо послідовності взаємодії на всіх рівнях вивчення дисципліни від окремої 

теми до розділу чи модуля:  

- Попередня підготовка має на меті дати учням та вчителю ту 

інформацію, яка допоможе ефективніше спланувати навчальну діяльність. 

Цей етап може включати мотиваційні матеріали, що зацікавлять учнів до 

вивчення нового матеріалу, діагностичне тестування, яке покаже попередні 

знання здобувачів із теми.  

- Подача нової інформації може відбуватися дедуктивно (спочатку 

учні отримують знання про теорію та правила, а потім шукають зв’язки з 

практикою) та індуктивно (учні самі помічають правила й закономірності 

через роботу з прикладами, кейсами, дослідами тощо).  

- Тренування може відбуватися як індивідуально, так і в групі. 

Самостійне опрацювання матеріалів передбачає не просто як перегляд, 

прослуховування чи прочитання як таке. Тут можуть бути відповіді на 

питання у вигляді мінітесту, розгорнутої відповіді чи заповнення таблиці за 

шаблоном. Також тут можна передбачити виконання вправ. Обговорення у 

групі може відбуватися як у синхронному режимі (відеоконференція, чат), 

так і в асинхронному (форум, чат, робота над спільним документом). 

Завдання вчителя – організувати цей процес через запитання та окреслення 

очікуваного результату обговорення.  
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- Практичне завдання може бути як індивідуальним, так і груповим, 

воно може виконуватись як синхронно, так і асинхронно. Кожне практичне 

завдання має давати досвід, пов’язаний із цілями курсу та очікуваними 

результатами навчання.  

- Оцінювання завдання, незалежно від форми, має відбуватися за 

чіткими зрозумілими критеріями, з якими здобувач знайомиться на етапі 

тренування до початку виконання практичного завдання.  

- Рефлексія (осмислення, аналіз, планування) має на меті 

усвідомлення здобувачем, що було нового / важливого / складного і що 

робити / змінити далі.  

На сайті студії онлайн-освіти EdEra http://blog.ed-era.com/ можна 

більш докладно ознайомитись із сутністю технології змішаного навчання та 

досвідом закладів освіти щодо її впровадження. Звертаємо увагу, що для 

ефективного використання означеної технології в закладах освіти слід 

створити власні змішані курси, які будуть цілковито пристосованості до 

конкретних умов, матеріалу і до потреб конкретного класу. 

 

Методичні рекомендації 

щодо здійснення контролю за роботою педагогічних працівників   

в умовах дистанційного навчання 

В умовах дистанційного навчання змінюються  підходи до організації 

роботи  і самого вчителя. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 23.03.2020 № 1/9-173  «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину» керівникам закладів 

загальної середньої освіти необхідно  спланувати навчальний процес під час 

карантину та видати наказ про організацію роботи підпорядкованих закладів 

освіти. Таким наказом, зокрема, необхідно: 

- встановити режим роботи вчителів із запровадженням гнучкого 

графіку їх роботи; 

- затвердити заходи щодо виконання працівниками методичної, 

організаційно-педагогічної роботи, наприклад розроблення індивідуальних 

планів професійного розвитку (підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, самоосвіти тощо); 

- надати можливість щодо вибору форм дистанційного навчання 

(синхронне, асинхронне та гібридне); 

- скласти розклад дистанційного навчання;  

- визначити особливості провадження освітнього процесу, обрати 

онлайн-ресурси та цифровий інструментарій, доступний для  більшого кола 

вчителів та учнів. 

В умовах карантину вчителі працюють з учнями, що перебувають 

удома, використовуючи технології дистанційного навчання в межах 

можливостей матеріально-технічної бази закладу освіти. 3 урахуванням 

надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, 

а також в межах реалізації права на автономію адміністрація закладу може 

запропонувати різні підходи щодо організації та обліку реалізації освітнього 
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процесу, у тому числі здійсненого з використанням дистанційних технологій, 

коли вчитель знаходиться поза межами закладу освіти. Тобто адміністрація 

закладу освіти може і має організувати, координувати та здійснювати 

контроль за виконанням вчителями освітніх програм. Відповідно до форми  

дистанційного навчання організується контроль адміністрації   за роботою 

вчителя щодо забезпечення дистанційної освіти учнів. 

 Основні форми дистанційного навчання – це синхронне, асинхронне 

та гібридне. Синхронне  навчання – це «прямий ефір», дитина контактує 

через засоби зв’язку безпосередньо з учителем. Це може бути відео-, 

аудіозв’язок, спілкування в чаті. Асинхронне навчання – це навчання, яке 

потребує самостійного планування або планування за допомогою вчителя, 

дедлайнів, може відбуватися через електронне листування, телевізійні уроки, 

вчителі створюють блоги, сайти тощо. Асинхронне дистанційне навчання так 

само потрібне, як і синхронне, тому що є діти, яким потрібно більше часу на 

опрацювання тієї чи іншої теми. Також є діти з різними освітніми потребами, 

тож так забезпечується диференціація. Перевага асинхронного дистанційного 

навчанням ще в тому, що його можна планувати, виходячи з наявних умов. 

Найкращий результат має гібридне навчання – раціональне поєднання 

синхронного та асинхронного.  

Автономію вчителя має бути забезпечено академічною свободою, 

включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі, з метою впровадженням авторських методик 

із використанням технологій дистанційного навчання. Наприклад, для 

здійснення обміну навчальними матеріалами можуть застосовуватися будь-

які пристрої та інструменти, зокрема мобільний телефон, за допомогою якого 

можна організувати спільноту в соціальних мережах, мобільних додатках. 

Матеріали можна надсилати електронною поштою, розміщувати на вебсайті 

закладу загальної середньої освіти, зокрема відео-уроки або гіперпосилання 

на них. 

Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів 

пропонуємо обліковувати (рахувати) відповідно до навчального 

навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у закладі загальної 

середньої освіти. Розклад занять та робочий час вчителя в дистанційному 

режимі рекомендуємо максимально наблизити до розкладів навчальних 

занять та поточного режиму роботи. З метою створення інформаційно-

контролюючого простору адміністрації закладу необхідно налагодити канал 

комунікації з вчителями та батьками учнів, які стають активними учасниками 

дистанційного навчання. Зворотний зв’язок  має бути конкретним, прозорим і 

чітким, зручним і своєчасним. Також зворотний зв’язок не може бути час від 

часу, він має бути постійним і послідовним. 

 Враховуючи те, що забезпечити виставлення оцінок та фіксації тем у 

журналі на паперових носіях за безпосередньої присутності учнів в режимі 

карантину не є можливим, виставлення оцінок та зазначення тем слід 

здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у 

дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби, які мають бути 



доступними для адміністрації закладу та батьків. Нагадуємо, що навчальні 

досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або 

законних представників. В контролі за якістю знань учнів адміністрації та 

батькам допоможе особистий кабінет учня, де систематизуються  за 

предметами всі його  відповіді та електронний щоденник. 

 Всю інформацію, яка пов’язана з роботою вчителя щодо 

дистанційного навчання можна узагальнити у форматі таблиці Google 

документу, де буде простежуватися навантаження та зайнятість вчителя, 

цифрові ресурси, з якими він працює в синхронному та асинхронному 

режимах , електронний журнал тощо. 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 р. 

№ 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році» звертаємо увагу на необхідність на початку 

нового навчального року виявити рівень опанування навчального матеріалу, 

яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із 

використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність 

організації повторення цього матеріалу, спланувати та організувати 

систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію 

окремих тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань 

з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо. 

Варто уникати організації видів діяльності, які вимагають 

безпосереднього фізичного контакту між учнями: рекомендуємо зменшити 

кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають 

тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної 

дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо. 

У разі організації роботи груп подовженого дня у закладах загальної 

середньої освіти та створення умов для здобуття позашкільної освіти 

(організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно- 

оздоровчих, науково-пошукових об’єднань) на базі закладу освіти 

перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з 

дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), затвердженими 

постановою Головного державного санітарного лікаря України, та 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. 

 

Методичні рекомендації 

щодо викладання навчальних предметів  

у 2020/2021 навчальному році 

з урахуванням їх специфіки  

 

Освітня галузь «Мови і літератури» 

Українська мова 



У межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та 

четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, 

навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної 

середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних 

працівників. 

У пояснювальних записках до чинних програм зазначено, що кількість 

годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому вчитель, виходячи з 

конкретних умов навчання, має право самостійно здійснювати перерозподіл 

годин протягом всього навчального року та реалізувати зміст навчання за 

рахунок резервного часу або, за необхідності, інтенсифікації навчального 

процесу.  

У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови 

здійснюватиметься за такими програмами:  

у 5 –9 класах за навчальними програмами:  

 Українська мова. 5 –9 класи. Програма для закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804); 

 Навчальна програма «Українська мова», автори Гавриш І.В., 

Семихат Н.В., Дроф’як С.М., Новожилова Н.М. (лист МОН від 07.06.2019        

№ 1/11-5342); 

 Навчальна програма «Українська мова» за вальдорфською 

педагогікою, авт.-укл. Козак А.Г., Косовська М.О.( лист ІМЗО від 10.07.2020    

№ 22.1/12-Г-554). 

у 8-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. Програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням 

української мови (наказ МОН України від 17.07.2013 № 983). 

у 10 -11 класах– за  навчальними програмами: 

 Навчальна програма «Українська мова (рівень стандарту).10-11 

класи» та Навчальна програма «Українська мова (профільний рівень), що 

затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407; 

 Навчальна програма «Українська мова» за вальдорфською 

педагогікою, авт. Микитишина Л.В.(лист МОН від 10.09.2019 № 1/11-8256). 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН, відповідають 

засадничим положенням Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392), ключовим положенням концепції «Нова українська школа». 

Документ розроблено з урахуванням завдань сучасної мовної освіти, 

модернізаційних процесів в освітньому просторі України, особливостей 

шкільного предмета «Українська мова» й потреб сучасних учасників 

освітнього процесу. 



Змістові компоненти представлені чотирма лініями: мовною, 

мовленнєвою, діяльнісною й соціокультурною, що дають змогу комплексно 

реалізувати завдання шкільної мовної освіти.  

Зміст мовної лінії, зокрема програми рівня стандарту, визначають теми, 

знання яких сприяє формуванню мовної культури й мовної грамотності, 

забезпеченню функційності знань, узагальненню вивченої теорії в 5 –9 

класах, а саме: лексична, орфоепічна, орфографічна, морфологічна, 

синтаксична, пунктуаційна і стилістична норми. 

У мовленнєвій лінії подано перелік рекомендованих видів роботи, які 

дають змогу учням реалізувати здобуті знання на практиці. Ці види роботи 

забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток старшокласників, адже 

комплексно охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння і письма). Системний підхід до розвитку 

мовлення учнів не передбачає виділення окремих годин на традиційні для 5 –

9 класів аудіювання, читання мовчки та вголос, перекази, твори тощо, 

оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці. Учитель може на 

власний розсуд змінювати запропоновані теми й види роботи, але водночас 

прагнути протягом року рівною мірою приділяти увагу розвиткові всіх видів 

мовленнєвої діяльності. 

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в 

європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм такого 

виду письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально-

пізнавальної діяльності учнів, учениць, підвищення в них інтересу до 

навчання предмета, розвиток особистості, критичного мислення, 

лінгвокреативності. 

Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний 

характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна 

композиція, невимушеність та емоційність викладу. 

Види есе: 

Вільне  Формальне  

Ознаки: 

невеликий обсяг (7-10 речень); 

вільна форма і стиль викладу; 

довільна структура; 

обов’язкова вимога: наявність 

позиції автора. 

Ознаки: 

дотримання структури тексту,  

наявність відповідних 

компонентів (тези, аргументи, 

приклади, оцінювальні 

судження, висновки); 

обґрунтування 

(аргументування) тези. 

Вільне есе обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього доцільно 

вдаватися на кожному уроці й на різних етапах його: цілевизначення, 

закріплення, рефлексії тощо.  

Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до  

45 хвилин. 

Види формального есе: 

інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис); 



критичне; 

есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-

наслідку, есе-аналіз). 

Вимоги до формального есе: 

1.Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів). 

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка. 

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку. 

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, 

має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції 

автора. 

5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за 

структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися 

внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до 

обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати 

різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно. 

6.Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує 

теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї. 

7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми. 

Структура есе: 

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок. 

Вступ – обґрунтування вибору теми есе. 

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного 

питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також 

обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій. 

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. 

Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення 

викладеного в основній частині. 

Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе 
Критерії оцінювання змісту есе 

 

Бали 

Критерії оцінювання мовного 

оформлення есе 

Бали Вимоги до оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

Грамотність 

орфографічні, 

пунктуаційні, 

помилки 

лексичні, 

граматичні, 

стилістичні 
Побудованому учнем (ученицею) тексту 

бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення 

потребує лексичне та граматичне оформлення 

роботи; теза не відповідає запропонованій темі; 

не наведено жодного аргументу.   

1 13 і більше 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 і більше 

1 

Побудоване учнем (ученицею) висловлення 
характеризується фрагментарністю, думки 

викладаються на елементарному рівні; потребує 

збагачення й урізноманітнення лексика і 

граматична будова мовлення;  теза не 

відповідає запропонованій темі;  наведені 

аргументи не є доречними; прикладу немає або 

він  не є доречним. 

2 12 2 

Учневі (учениці) слід працювати над 

виробленням умінь послідовніше й чіткіше 

3 11 3 



викладати власні думки, дотримуватися 

змістової та стилістичної єдності висловлення, 

потребує збагачення та урізноманітнення 

лексика й граматична будова висловлення; теза 

частково відповідає запропонованій темі;  

наведений аргумент не випливає з тези;  

приклад не є доречним; висновок 

сформульовано нечітко. 

Висловлення учня (учениці) за обсягом 

складає дещо більше половини від норми й 
характеризується певною завершеністю, 

зв’язністю; чіткіше мають розрізнюватися 

основна та другорядна інформація; висновок 

лише частково відповідає тезі або не пов’язаний 

з аргументами;  є недоліки за сімома 

показниками: посереднє розуміння теми; 

порушення послідовності побудови твору; 

рівень словникового запасу нижче середнього; 

відносна стильова єдність твору; не 

сформульовано вправно тезу; наведено один 

аргумент. 

4 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

4 

За обсягом робота учня (учениці) 
наближається до норми, загалом є завершеною, 

тему значною мірою розкрито; не 

сформульовано вправно тезу; наведено один 

аргумент; приклад непереконливий;  висновок 

лише частково відповідає тезі, не пов’язаний з 

аргументом та прикладом; трапляються 

недоліки за низкою показників (до шести): 

роботі властива поверховість висвітлення теми, 

не простежується основна думка, відносно 

струнка побудова твору, середній рівень 

словникового запасу,   бракує стильової 

єдності. 

5 7-8 5 

За обсягом висловлення учня (учениці) сягає 
норми, його тема розкривається, виклад загалом 

зв’язний; учень (учениця) наводить   один 

доречний аргумент; наводить непереконливий 

приклад;  висновок лише частково відповідає 

тезі або не пов’язаний з аргументами та 

прикладами;робота характеризується 

недоліками за п’ятьма показниками: помітний її 

репродуктивний характер, відсутня 

самостійність суджень, їх аргументованість, 

добір слів не завжди вдалий, учень (учениця) 

неточно добирає слова й синтаксичні 
конструкції. 

6 5-6 6 

Учень (учениця) самостійно створює 

достатньо повний, зв’язний, з елементами 

самостійних суджень текст, формулює тезу, яка 

відповідає запропонованій темі; наводить   один 

доречний аргумент;  вдало добирає лексичні 

засоби; висновок відповідає запропонованій 

темі; у роботі є недоліки (до чотирьох): 

відхилення від теми, порушення послідовності 

її викладу; висловлювання не завжди 

конкретне, просторовий виклад міркувань, не 

підкріплених фактичним матеріалом  нелогічне 

розташування абзаців, переходи між ними не є 
вмотивованими; основна думка не 

арґументується. 

7 

4 6 

7 

Учень (учениця) самостійно будує достатньо 

повне, осмислене висловлення, загалом 

8 
3 5 8 



ґрунтовно висвітлює тему, формулює тезу, що 

відповідає запропонованій темі; наводить   один 

доречний аргумент; приклад не 

конкретизований; висновок відповідає 

запропонованій темі; трапляються недоліки за 

трьома показниками: невміння пов’язати 

предмет обговорення із сучасністю, не добирає 

переконливі докази для обґрунтування певного 

явища, відносне багатство словникового запасу, 
робота не відзначається різноманітністю та 

чіткістю слововживання. 

Учень (учениця) самостійно будує 

послідовний, повний, логічно викладений текст; 

формулює тезу, що відповідає запропонованій 

темі; загалом розкриває тему, висловлює 

основну думку; наводить один доречний 

аргумент;  вдало добирає лексичні засоби; 

наводить один доречний приклад; висновок 

відповідає запропонованій темі; у роботі 

виявлені недоліки за двома показниками: тезу 

чітко не сформульовано, відсутність виразної 
особистісної позиції, належної її аргументації 

тощо. 

9 

1+1 

(негруба) 
4 

9 

Учень (учениця) самостійно будує 

послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання, чітко формулює тезу; 

певним чином аргументує різні погляди на 

проблему, наводить два доречні й переконливі 

аргументи, приклади; неординарна побудова 

твору, робота відзначається багатством 

словника, граматичною правильністю, 

дотриманням стильової єдності й виразності 

тексту, але за одним із критеріїв допущено 

помилку; висновок відповідає запропонованій 
темі й  випливає зі сформульованої тези, 

аргументів і прикладів.  

10 

1 3 

10 

Учень (учениця) самостійно будує 

послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання; вправно формулює 

тезу;  аргументовано, чітко висловлює власну 

думку, зіставляє її з думками інших, уміє 

пов’язати обговорюваний предмет із власним 

життєвим досвідом, наводить два доречні й 

переконливі аргументи для обґрунтування тієї 

чи іншої позиції з огляду на необхідність 

розв’язувати певні життєві проблеми; приклади 
конкретизовані; робота відзначається 

багатством словника, точністю слововживання, 

стилістичною єдністю, граматичною 

різноманітністю; висновок відповідає 

запропонованій темі й  випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів. 

11 

1 (негруба) 2 

11 

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, 

оригінальне за думкою та оформленням 

висловлення відповідно до мовленнєвої 

ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; 

вправно формулює тезу; аналізує різні погляди 

на той самий предмет, наводить два доречні 

аргументи, використовує набуту з різних 
джерел інформацію для розв’язання певних 

життєвих проблем; приклади переконливі, 

конкретизовані; цілісний, послідовний і 

несуперечливий розвиток думки (логічність і 

12 

-  1 

12 



послідовність викладу);       висновок відповідає 

запропонованій темі й органічно випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів; 

робота відзначається багатством 

слововживання та художньою цінністю. 

 

Розподіл годин між розділами 

Зазначаємо, шо вказаний у навчальних програмах розподіл годин між 

розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право 

самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність 

вивчення розділів. 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з 

української мови 

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів 

контрольних робіт з української мови в закладах загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання. 

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір 

(навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких 

здійснюють на сторінці класного журналу «Зміст уроку».  

Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте 

визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік 

навчальних досягнень».  

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності 

(усний переказ, діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої 

діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 5 – 9 класах. 

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й 

ураховують у семестрову оцінку.  

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не 

проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, 

визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що 

вивчається.  

Тематичні і семестрові оцінки 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт.  

Семестрову – на основі тематичного оцінювання та результатів 

оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний 

твір) або читання вголос.  

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну 

тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка  за 

семестр виводиться на розсуд учителя в залежності від динаміки особистих 

навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми чи теми, 

за яку учня (ученицю) атестовано, - (тривалість вивчення, складність змісту, 

ступінь узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути 



такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд 

учителя) . 
Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5-9 класах 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Усього годин 122  122 88 70 70 

Години з РМ 24  23 22 16 19 

 І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Фронтальні види контрольних робіт 

Перевірка мовної 

теми 
4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

твір - - - 1 - 1 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Індивідуальні види контрольних робіт 

Говоріння:  

діалог 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

 усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

 усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

 читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

           

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах  
Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень 

Фронтальні види контрольних робіт 

Форми контролю І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми 2 2 3 3 

Письмо:  

есе 
 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

переказ - - 1 1 

твір - - 1 1 

Індивідуальні види контрольних робіт 

Говоріння: 

діалог 
 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

усний переказ 1 - 1 - 

уний твір - 1 - 1 

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 

контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю 

кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних 

учнів, умов роботи тощо. Але під час здійснення навчання в дистанційній 

формі збільшення неприпустиме. 

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не роблять).   

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених 

уроків під час написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати 

йому індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання 

виконується учнем під час уроку. 

Кількість робочих зошитів з української мови за класами: 

5 – 9 класи – по два зошити; 

10 – 11 класи – по одному зошиту. 

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують 

по одному зошиту.   



Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом 

семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховують до найближчої 

тематичної. Під час перевірки зошитів ураховують наявність різних видів 

робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. 

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в 

колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть 

використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або 

висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється 

і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».  

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні – дистанційної 

форми навчання в період карантинних заходів у режимі онлайн і офлайн, 

учителям рекомендуємо використовувати сучасні електронні ресурси: 

ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи Google Classroom, Moodle, 

Microsoft Teams тощо.  

Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину 

проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу 

освіти, учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати вид та зміст 

завдань. Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу, зокрема з 

української мови, можуть прийматися рішенням методичних об’єднань 

учителів-філологів.  

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5–11 класів. 

 

Українська література 

У 2020/2021 навчальному році вивчення української літератури в 5 – 9 

класах здійснюватиметься за навчальними програмами:  

 Українська література. 5 – 9 класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 №804;  

 Навчальна програма «Українська література» за вальдорфською 

педагогікою, авт.-укл.Чефанова Т.О., Лист ІМЗО від 10.07.2020 № 22.1/12-Г-

550). 

у  8-9 класах за навчальною програмою: 

Українська література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів) з поглибленим вивченням української літератури (наказ МОН від 

17.03.2013 № 983) 

у 10-11 класах за навчальними програмами: 

 Навчальна програма «Українська література» за вальдорською 

педагогікою, авт. Чефранова Т.О. (Лист МОН від 04.10.2019 № 1/11-8789); 

 Навчальна програма «Українська література (рівень 

стандарту).10-11 класи» та навчальна програма «Українська література 



(профільний рівень).10-11класи», що затверджені наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН. 

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що 

виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги 

вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того,  для осучаснення 

змістового компонента, актуалізації компетентнісного підходу, надання 

вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем 

запропоновано рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК). 

Вивчення  української літератури також відбувається із залученням 

міжпредметних зв’язків –МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, 

образотворче мистецтво, музика тощо). 

Звертаємо особливу увагу на те, що запропонована кількість годин на 

вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її 

перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час учитель може 

використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості годин на 

вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення,контрольного 

оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).  

Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’язковими, їх можна 

розглядати додатково, за вибором учителя, наявністю часу або самостійно.  

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки 

літератури для додаткового (самостійного) читання.                                         

У навчальній програмі профільного рівня передбачено  вивчення творів 

літератури народів України, передовсім кримських татар. Також важливим 

компонентом програми є «Читацький практикум», спрямований на 

формулювання практичних навиків усних і письмових роздумів над 

прочитаним у різних стильових формах. 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з 

української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є 

мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-

словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю 

відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо. 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 5–9 

класах 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

виконання інших завдань (тестів, 

відповідей на запитання тощо) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки розвитку мовлення*  

(у+п) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки позакласного читання  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11 

класах 
Семестри І ІІ І ІІ 



Рівні стандарту профільний  

Контрольні роботи у формі: 3 3 4 4 

контрольного класного твору*; 1 1 1 1 

виконання інших  завдань (тестів, 

відповідей на запитання) 
2 2 3 3 

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 

Уроки позакласного 

читання  
1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів 

щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це 

розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість 

виконати роботу протягом одного уроку.  

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 

Умовне позначення в таблиці – (у + п). 

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, 

за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку. 

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української 

літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість 

виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи 

(дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на 

уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати 

н/о (нема оцінки). 

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.   

Оцінку за читання напам’ять творів з української літератури 

виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять». 

У 2018 році Україна вперше брала участь у програмі міжнародного 

оцінювання учнів PISA, одним із аспектів якого є оцінка читацької 

грамотності учнів, а саме: здатність до читання, розуміння й інтерпретації 

різноманітних текстів, з якими вони матимуть справу в повcякденному житті.  

За результатами проведеного дослідження показники українських учнів 

виявилися дещо нижчими за середні показники учнів країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку. Детальна інформація про PISA 

розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти.  

З метою формування читацької компетенції доцільним є використання в 

освітньому процесі інтерактивних форм (відповідні інтернет-ресурси, 

мультимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозаписи) і методів 

викладання предметів мовно-літературного спрямування, що мотивують 

інтерес учнів до читання, засвоєння літературних творів, уміння вступати в 

діалоги, аргументувати свою думку. Також необхідно включати матеріали 

щодо різних методик активного читання. Вчитель має акцентувати увагу на 



підвищення рівня читацької грамотності учнів, зокрема, формування 

здатності учня сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати 

письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й 

читацький потенціал.  

Навчальна та методична література з української літератури, 

рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників 

та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

 

Українська мова в класах  з навчанням мовою  

 корінних народів України,  національних меншин 

У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах 

в класах (групах) з навчанням мовою відповідного корінного народу України,  

національних меншин здійснюватиметься на компетентнісному підході в 

контексті концепції Нової української школи згідно з Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти 2011 року за модернізованими 

програмами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804; 

у 10-11 класах – за навчальними  програмами, затвердженими наказом 

МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми  розміщені на офіційному сайті МОН.  

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вивчення 

української мови в основній школі,  розподілено так:  
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 

3,5 

(122 год, 10 год. – 

резерв для 

використання на 

розсуд учителя) 

 

3,5 

(122 год, 6 год. – 

резерв для 

використання на 

розсуд учителя) 

 

2,5 

(88 год, 3 год. – 

резерв для 

використання на 

розсуд учителя) 

2 

(70 год, 4 год–

резерв для 

використання на 

розсуд учителя) 

2 

(70 год, 4 год–

резерв для 

використання на 

розсуд учителя) 

Фронтальні види контрольних робіт 
Форми контролю 

 

5 6 7 8 9 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми*                4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: 
 переказ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 твір  – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 

читання мовчки* 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 

Контрольне списування 1 - - - - - - - - - 

Фронтальні види контрольних робіт (10 –11класи) 



(рівень стандарту) 
 

 

Форми контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми* 2 2 2 2 

Письмо: 

переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір (есе) 1 - 1 - 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 

аудіювання* – 1 – 1 

читання мовчки* 1 – 1 – 

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є 

тестові завдання. 

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності 

є контрольний текстовий диктант. 

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 

контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю 

кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних 

учнів, умов роботи тощо. 

 Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, 

письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), 

мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного 

журналу «Зміст уроку».  

 Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, 

усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого 

уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного 

журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять  оцінювання 

2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати 

оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову 

оцінку.  

У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, 

як усний твір і читання вголос, яке здійснюється в 5–9 класах. Повторне 

оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять. 

 Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт. Оцінку за семестр виставляють на основі 

тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду 

діяльності  (діалог, усний переказ, читання мовчки у І семестрі;  усний твір, 

аудіювання  і  читання вголос у ІІ семестрі).   

Основними видами письмових робіт з української мови є такі: 

• класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві 

(на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для 

виконання вдома пропонується дві або три вправи); 

• словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 

5 класі, 24 – у 6–8 класах, 36 – у 9–10 класах, 48 – в 11 класі); 

• навчальні диктанти, есе, твори й перекази; 



• самостійні роботи; 

• тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми); 

• складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), 

робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами. 

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних 

диктантів виконують у робочому зошиті. 

Оцінка за контрольний твір з української мови й   переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи, надпис у колонці на сторінці журналу «Твір», «Переказ» 

не роблять. 

Оскільки за перекази і твори виставляється одна оцінка, то запис у 

роботах учнів має бути таким:3 – 2 : «10», МО – 4 – 3 : «7» = 9 балів 

Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), беруть до уваги наявність: 

1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються 

сумарно, без диференціації (перша позиція); 

2) лексичних, граматичних і стилістичних (друга позиція). 

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, 

набраних за зміст переказу чи твору, додають кількість балів за мовне 

оформлення, а їхню  суму ділять на 2. Якщо частка не є цілим числом, то її 

округлюють у бік більшого числа (на користь учня):3 – 4 : «7», МО – 3 – 5 : 

«8» = 8 балів 

У процесі перевірки контрольних робіт учнів з української мови і 

літератури помилки на вивчені правила вчитель тільки підкреслює й помічає 

на берегах, а виправляє їх учень. Помилки на правила, які не вивчалися, 

виправляються вчителем, але не враховуються. Проте помилки, що 

повторюються в переказі кілька разів (повторювані помилки), уважають 

однією помилкою; помилки на те саме правило (однотипні помилки), але в 

різних словах і різних реченнях, уважають різними помилками. 

Кількість робочих зошитів з української мови за класами: 

5 – 9 класи – по два зошити; 

10 – 11 класи – по одному зошиту.   Для контрольних робіт з української 

мови в усіх класах використовують по одному зошиту.   

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом 

семестру і вважають поточною оцінкою, що зараховують до найближчої 

тематичної. Під час перевірки зошитів ураховують  наявність різних видів 

робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. 

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в 

колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть 

використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або 

висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється 

і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 



Звертаємо також увагу, що електронні версії підручників з української 

мови для 5-11 класів з навчанням мовами національних меншин закладів 

загальної середньої освіти розміщені в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 

Зарубіжна література 

У 2020/2021 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 

класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. 

Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 

804; 

у 10-11 класах– за навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної 

літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно 

розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, 

позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  

конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації 

навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням 

конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.  

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти 

здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі 

зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення 

можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють 

учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних 

умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами 

оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову 

функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.  

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі 

вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл 

годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. 

Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю 

відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.  

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 

класах 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

виконання інших завдань 

(тестів, відповідей на 

запитання) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки розвитку мовлення* (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки позакласного читання  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 



Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 

класах 
Семестри І ІІ І ІІ 

Рівні стандарту профільний  

Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4 

контрольного класного твору*; 1 1 1 1 

виконання інших  завдань (тестів, 

відповідей на запитання) 
1 1 3 3 

Уроки розвитку мовлення** 

2(1у+1п; у межах 

текстуального 

вивчення) 

2(1у+1п; у межах 

текстуального 

вивчення) 

3 

 (1у+2п) 
3 

(2у+1п) 

Уроки позакласного 

читання  
1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури 

пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку 

мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних 

робіт). 

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 

Умовне позначення в таблиці – (у + п). 

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати 

наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; 

уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення 

орфографічного режиму).  

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. 

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в 

колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

        Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять.  

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею 
Клас Кількість сторінок 

5-Й 0,5–1,0 

6-Й 1,0–1,5 

7-Й 1,5–2,0 

8-Й 2,0–2,5 

9-Й 2,5–3,0 

Орієнтовний обсяг письмового твору 

(рівень стандарту) 
Клас Кількість сторінок 

10-й 3,0–3,5 

11-й 3,0–3,5 

Орієнтовний обсяг письмового твору 



(профільний рівень) 
Клас Кількість сторінок 

10-й 3,0–3,5 

11-й 3,5–4,5 

Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури 

виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».  

Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, 

рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників 

та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки, що розміщений на офіційному сайті МОН, Інституту модернізації 

змісту освіти. 

 

Навчання мовами корінних народів, національних меншин  

у класах закладів загальної середньої освіти та особливості вивчення  

мов і літератур корінних народів, національних меншин 

Інтеграційні процеси у Європі та світі актуалізували проблеми обміну 

інформацією, порозуміння між представниками різних народів і культур, і, 

водночас, спричинили потребу збереження і розвитку мовно-культурної 

спадщини різних народів. 

Не випадково багатомовна компетентність сучасних учнів натепер 

належить до категорії освітніх пріоритетів більшості країн світу. Багатомовне 

навчання є дієвим інструментом підготовки молодого покоління до життя в 

нових умовах міжнародної взаємодії і співробітництва. 
Спрямованість України на європейську інтеграцію зумовлюють 

необхідність формування у молодих українців здатності до спілкування з 

народами інших країн. Серед основних вимог ― вміння ефективно 

послуговуватися кількома мовами, включаючи рідну, готовність 

використовувати здобуті знання у процесі подальшого навчання та 

повноцінного життя у багатомовному та культурно розмаїтому суспільстві. 

Концепцією Нової української школи визначено ключові 

компетентності випускника, зокрема: вільне володіння державною мовою, 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, уміння вчитися впродовж життя, обізнаність та 

самовираження у сфері культури, соціальна та громадянська компетентності. 

Спільні для всіх компетентностей вміння формуються та найбільше 

розвиваються під час навчання мовам (державній, рідній та іншим), а саме: 

читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично 

мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, 

вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, керувати 

емоціями, застосовувати емоційний інтелект, співпрацювати в команді. 

Закон України «Про освіту» (стаття 7), Закон України «Про повну 

загальну середню освіту» (стаття 5) визначають державну мову мовою 

освітнього процесу і вдосконалюють підходи до використання державної та 



мов корінних народів, національних меншин, інших мов в освітньому 

процесі. 

Реалізація положень мовних статей зазначених законів, якісне та 

успішне виконання завдань Нової української школи сприятиме оволодінню 

державною мовою учнями закладів загальної середньої освіти у класах з 

навчанням мовами національних меншин на достатньому та високому рівнях, 

рідною та іноземною мовами, змістом навчальних предметів відповідно до 

стандартів загальної середньої освіти. 

Підпунктом 19 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про освіту» визначено, що особи, які належать 

до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами 

Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 

вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 

2023 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які 

існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням 

кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою (пункт 3 

розділу XII доповнено підпунктом 19 згідно із Законом України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної»). 

Стаття 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

визначає особливості використання мов на відповідних рівнях освіти в 

закладах загальної середньої освіти. 

Так, частиною другою цієї статті встановлено, що кожному учневі 

гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти державною 

мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах освіти, що 

забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних предметів 

(інтегрованих курсів) державною мовою, крім випадків, визначених цим 

Законом. 

Випадки, за яких викладання навчальних предметів (інтегрованих 

курсів) у закладах загальної середньої освіти може здійснюватися іншими 

мовами поряд з державною на відповідних рівнях освіти, визначено: 

1) абзацом четвертим частини першої статті 7 Закону України «Про 

освіту», частиною четвертою статті 5 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту»: «Особи, які належать до корінних народів України, мають 

право здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному 

чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу 

поряд з державною мовою»; 

2) абзацом третім частини першої статті 7 Закону України «Про 

освіту», частиною п’ятою статті 5 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту»: «Особи, які належать до національних меншин України, 

мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи 

корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини 

поряд з державною мовою». 

При цьому, право на навчання мовою корінного народу чи 

національної меншини України поряд із державною мовою реалізується в 

окремих класах з навчанням відповідною мовою (частина сьома статті 5 



Закону України «Про повну загальну середню освіту»), що відкриваються 

відповідно до статті 12 «Формування класів (груп) у закладах загальної 

середньої освіти» цього Закону (абзац другий частини другої статті 12 

набирає чинності з 01.09.2024 року). 

Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2018 за № 564/32016, містить зразок заяви про зарахування до закладу 

освіти. У зразку заяви передбачена графа «інші обставини, що є важливими 

для належної організації освітнього процесу». При поданні заяви до закладу 

освіти один з батьків дитини може письмово висловити пропозицію щодо 

навчання дитини у класі з навчанням відповідною мовою національної 

меншини або її вивчення, заповнивши цю графу. 

Окрім цього, частиною четвертою статті 7 Закону України «Про 

освіту», частиною дев’ятою статті 5 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» визначено, що освітні програми закладів загальної середньої 

освіти можуть передбачати викладання одного чи декількох навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) поряд із державною мовою англійською чи 

іншою офіційною мовою Європейського Союзу. 

Частина шоста статті 5 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» визначає, що особи, які належать до національних меншин України, 

мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та реалізують право 

на навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи 

корпоративних закладах освіти, здобувають: 

базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 

відсотків річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням 

такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі); 

профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 

відсотків річного обсягу навчального часу. 

Особи, які належать до інших національних меншин України, 

здобувають у державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти 

базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 

відсотків річного обсягу навчального часу. 

Відсоток річного обсягу навчального часу на здобуття освіти 

державною мовою визначається закладом загальної середньої освіти з 

урахуванням загального обсягу річного навчального навантаження, 

визначеного у Базовому навчальному плані загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ-ІІІ ступеня Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.08.2013 № 538) та відповідно до загального обсягу 

річного навчального навантаження для кожного класу, визначеного у 

Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 



405, Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2019 № 1493). 

У Базовому навчальному плані загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-

ІІІ ступеня Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

загальний обсяг річного навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік, для 

учнів 10-11 класів – 2660 годин/навчальний рік. Розподіл загального обсягу 

навчального навантаження за роками наводимо у таблиці. 

Розподіл загального обсягу навчального навантаження за роками 

Класи  Загальний обсяг річного 

навчального навантаження за 

роками навчання складає (годин)*  

5  1050  

6  1155  

7  1172,5  

8  1207,5  

9  1260  

10  1330  

11 (12)  1330  

* з урахуванням кількості годин, відведених на вивчення всіх 

предметів, у тому числі фізичної культури. 

Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються 

державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою 

програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з 

урахуванням особливостей мовного середовища, рівня володіння державною 

мовою учнів та педагогічних кадрів, запитів батьків, учнів, наявності 

відповідних педагогічних кадрів, особливостей регіону. 

Разом з тим, частиною десятою статті 5 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» встановлено, що приватні заклади освіти, що 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови освітнього 

процесу (крім закладів освіти, що отримують публічні кошти) та зобов’язані 

забезпечити опанування учнями державної мови відповідно до державних 

стандартів». 

Звертаємо увагу на виконання дорожньої карти імплементації статті 7 

Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-

2023 роки (наказ МОН від 27.03.2019 № 399). 

При цьому зазначаємо, що для вчителів класів (груп) з навчанням 

мовами національних меншин у межах Меморандуму між МОН і ГО 

«Український світ» про співпрацю у сфері вдосконалення мовленнєвих і 

комунікативних компетентностей вчителів організовано онлайн-курс 

«Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії». 

 



Особливості вивчення мов і літератур  

корінних народів,  національних меншин 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

встановлено, що особам, які належать до корінних народів або національних 

меншин України, гарантується і забезпечується право вивчати мову 

відповідного корінного народу або національної меншини в державних, 

комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через 

національні культурні товариства (абзац п’ятий частини першої статті 7 

Закону України «Про освіту», частина третя статті 5 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»). 

Разом з тим, Законом України «Про повну загальну середню освіту» 

надано більшу самостійність закладам загальної середньої освіти у 

формуванні власної освітньої програми, у тому числі з певним мовним 

компонентом (без вивчення/із вивченням мови корінного народу, 

національної меншини). 

Отже, питання вивчення, літератури корінного народу, національної 

меншини залежить від освітньої програми закладу загальної середньої освіти. 

У 2020/2021 навчальному році мови і літератури корінних народів, 

національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти 

вивчаються за навчальними програмами, які є складовою типових освітніх 

програм, затверджених наказами МОН від 20.04.2018 № 405 та від 20.04.2018 

№ 408 (в редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493). Зокрема у: 

5-9 класах - за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804;  

у 10-11- класах за навчальними програмами, затвердженими наказом 

МОН від 23.10 2017 № 1407. 

Ці навчальні програми застосовують в частині, що не суперечить 

чинному законодавству. 

Навчальна програма не обмежує вчителя в реалізації основних ліній 

змісту навчання мовам та літературам національних меншин. Кількість годин 

на вивчення розділів і тем є орієнтовною. Учитель, виходячи з конкретних 

умов навчання, може самостійно здійснювати перерозподіл годин впродовж 

всього навчального року та реалізувати зміст навчання за рахунок резервного 

часу або, за необхідності, інтенсифікації освітнього процесу. 

Навчальні програми розроблено на основі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням положень 

концепції «Нова українська школа». 

Звертаємо увагу, що у 5-9 класах вивчається інтегрований курс 

«Література» (національної меншини та зарубіжна). 

У 10-11 класах з 2018/2019 навчального року впроваджено навчальний 

предмет «Мова та література корінного народу, національної меншини». 

Навчальний предмет «Зарубіжна література» виокремлено в окремий курс, 

який вивчається за навчальною програмою та підручником для закладів 

загальної середньої освіти. 



Водночас на профільному рівні в 10-11 класах «Мова корінного 

народу, національної меншини» та «Література корінного народу, 

національної меншини» вивчаються як окремі предмети. 

Повний перелік навчальної літератури для класів з навчанням мовами 

корінних народів, національних меншин закладів загальної середньої освіти 

чи вивченням мов національних меншин надається в Переліку навчальних 

програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України, який щорічно оновлюється та 

доступний на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Оцінювання в 5-9 класах здійснюється відповідно до Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин (лист 

МОН від 30.08.2013 № 1/9–592); у 10-11 класах – відповідно до рекомендацій 

щодо оцінювання результатів навчання учнів з інтегрованого курсу «Мова та 

література корінного народу, національної меншини» (лист МОН від 

22.08.2018 № 2.2-2189). 

Поділ класів на групи при вивченні мов корінних народів, 

національних меншин здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. 

Учителі планують власну роботу з урахуванням особливостей 

епідеміологічної ситуації та можливостей кожного закладу загальної 

середньої освіти. 

В умовах карантину пропонуємо вчителям знайомитися з матеріалами 

розміщеними на сайті «Вчимо і навчаємось на карантині», що постійно 

оновлюються. 

Також рекомендуємо скористатися методичними рекомендаціями 

«Організація дистанційного навчання в школі», які розміщено на офіційному 

вебсайті МОН. 

Ці рекомендації містять опис загальних підходів до організації онлайн-

навчання, інструментів та платформ, на яких можна вчити дистанційно, та 

конкретних методик дистанційного навчання, що використовувалися 

закладами загальної середньої освіти у минулому навчальному році. 

Важливо, щоб інформація стосовно особливостей вивчення мов і 

літератур корінних народів, національних меншин була розміщена на 

вебсайтах закладів загальної середньої освіти. 

 

 

 

 



Іноземна мова 

Вивчення іноземних мов у 2020-2021 навчальному році буде 

здійснюватися за декількома Державними стандартами та типовими 

освітніми програмами, а саме: 

- для учнів 1-3 класів – за новим Державним стандартом початкової освіти, 

затвердженим Постановою КМУ від 21.02.2018 №87, «Типовою освітньою 

програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко» та «Типовою 

освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна»; 

- для учнів 4 класів – за Державним стандартом початкової загальної освіти, 

затвердженим Постановою КМУ від 20.04. 2011 №462 та Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), 

затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 №405; 

- для учнів 5-9 класів – за Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 та 

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про 

освіту» та затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 №408; 

- для учнів 10-11 класів – за Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти, затвердженого Постановою КМУ від 23.11.2011 

№ 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону 

України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407. 

Відповідно до нового Закону України Типова освітня програма 

визначає: загальний обсяг навчального навантаження; орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які 

подані в рамках навчальних планів.  

Типові освітні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, 

що безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. 

Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих 

змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі 

можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати 

альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також 

навчальних методів із метою формування ключових життєвих умінь та 

досягнення цілісності навчальної програми й освітнього процесу відповідно 

до потреб певного класу. 

Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному 

році та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо 

додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й 

можуть  застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання 

та компетентнісний потенціал предмету «Іноземні мови». Програма не 

обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителів, передбачаючи 

гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб 

учнів та обраних засобів навчання.  



У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися 

лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури 

затверджується наказом МОН України та оприлюднюється через 

«Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним 

переліком можна буде ознайомитися на сайті МОН України www.mon.gov.ua  

та на сайті Інституту модернізації змісту освіти  www.imzo.gov.ua 

В умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-19, заклади 

освіти змушені були терміново перейти на дистанційну форму навчання. 

Отже, звертаємо увагу, що на початку нового навчального року слід відвести 

час на виявлення рівня опанування учнями навчального матеріалу, визначити 

необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та 

організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, 

актуалізацію окремих тем, передбачити визначення диференційованих 

навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу 

учнями тощо. 

Як показує досвід, в умовах карантинних обмежень найдієвішою 

технологією визнано дистанційне навчання, то ж вчителям слід  в опануванні 

означеної технології та в  адаптації методики викладання іноземної мови з 

урахуванням сучасних онлайн інструментів. 

Для опрацювання навчального матеріалу з іноземних мов доцільно 

скористатися можливостями безкоштовних онлайн-платформ, які охоплюють 

мовні рівні від А1 до В2 та містять завдання відповідно до тем, зазначених у 

навчальних програмах. 

Онлайн навчання у багатьох аспектах відмінне від традиційного, але у 

підсумку, дуже багато з того, що вчителі роблять на уроці в класі, можна 

перевести в режим онлайн. Все залежить від розуміння функціоналу 

платформи і підходів до навчання, які ці інструменти забезпечать. 

Звертаємо увагу на особливості організації навчальної діяльності 

учнів в умовах дистанційного навчання: 
Навчальна діяльність 

 

Особливості, ефективність,  

рівень мотивації учнів 

Подача матеріалу та завдань через 

месенджери, електронну пошту, 

соціальні мережі або шкільні сайти  

 

- використовується переважно для повторення 

вже вивченого матеріалу; 

- недостатньо ефективно без встановлення 

надійного зворотного зв’язку і мотивації учня  

Розміщення записаних відео уроків 

на ТВ або YouTube каналах  

 

- учні є пасивними учасниками перегляду, тому 

така форма роботи є недостатньо ефективною 

та мотивуючою; 

- може стати корисним у поєднанні з іншими 

видами навчальної діяльності  

Самостійне опрацювання учнями 

матеріалу друкованих/ електронних 

підручників або інших джерел та 

спілкування з учителями під час 

відео конференцій  

- доволі ефективна форма роботи; 

- є елементом «перевернутого» навчання  

 

Самостійне опрацювання учнями - ефективна форма роботи за умови  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.imzo.gov.ua/


матеріалів підручника та 

електронних ресурсів, виконання 

завдань та отримання відгуків від 

учителів  

      залучення низки онлайн інструментів  

 

Самостійне опрацювання учнями 

навчальних матеріалів на 

спеціалізованій платформі з 

можливістю виконання 

інтерактивних завдань і здійснення 

зворотного зв’язку  

 

- досить ефективна форма роботи;  

- надає можливість створити індивідуальний 

навчальний кабінет учня; 

- дозволяє працювати в узгодженому з вчителями 

режимі; 

- має технічну підтримку платформи;  

- мотивує учнів і сприяє взаємодії учитель-учень  

 

Орієнтовна структура дистанційного заняття з іноземної мови (з 

використанням можливостей Google Classroom) має включати: 

1. Вступ. Слід умотивувати активну діяльність школярів, використавши 

«гачок» для привернення уваги (lessonhook): реакція на візуальне джерело 

(ілюстрацію, фото); цікава цитата або жарт; запитання дня (усно або 

письмово); таємничий предмет тощо. 

2. Презентація вчителя. Презентація учням нового матеріалу, 

використовуючи елементи візуалізації (короткі відео, відеопрезентації, 

презентації з аудіосупроводом тощо). Проводьте керовану діяльність, 

спонукайте учнів ставити запитання. 

3.   Інтерактивні заходи: мозкова атака (слід користуватись Padlet й іншими 

ресурсами); ігри (за допомогою Kahoot, Quizlet, Jeopardy Labs та ін.); 

аудіювання, перегляд  відео тощо. 

4. Рефлексія та закінчення: зворотний зв’язок, анкетування учнів, 

самооцінювання учнів. 

Для проведення занять з іноземної мови слід обрати навчальну 

платформу,  серед яких: Google Classroom, Human Школа, Edmodo та ін. 

Попитом користуються добре відомі інструменти комунікації та зворотного 

зв’язку, які сприяють незалежному учінню. Серед безкоштовних програм 

варто виокремити: 

- Padlet – інтерактивна дошка, на яку можна додавати фото, тексти, 

документи, аудіо/відео записи; 

- Flipgrid – відеозона, де можна розміщувати відео із завданнями для учнів, 

які зі свого боку можуть створити свої відеоматеріали; 

- Actively Learn – можливість додавати запитання або нотатки до статті, або 

ділитися посиланнями на вебсайт і читати коментарі учнів; 

- Quizlet – створення електронних карток і вікторин для вивчення нової 

лексики; 

- Storybird – можливість створення з учнями цікавих навчальних книг з 

ілюстраціями, які можна анонімно поширити в Інтернеті. 

Надаємо зразки інтерактивних завдань з іноземної мови за 

матеріалами Oxford University Press:  

- Заповнення пропусків – учень/учениця переглядає підручник і вибирає 

речення. Записує речення у WhatsApp повідомленні, але пропускає одне 



слово, поставивши знак підкреслення ( _ ) на його місці. Потім надсилає 

повідомлення однокласнику/однокласниці. Адресанту потрібно надіслати у 

відповідь пропущене слово. 

- Речення з помилками – учень/учениця переглядає підручник і вибирає 

речення. Записує речення у WhatsApp повідомленні, але робить граматичну, 

орфографічну або лексичну помилку. Потім надсилає повідомлення 

однокласнику/однокласниці для перевірки. Адресанту потрібно надіслати у 

відповідь виправлене речення. 

- Викресли зайве – учень/учениця записує у WhatsApp повідомленні чотири 

слова, одне з яких відрізняється від інших трьох. Потім надсилає 

повідомлення однокласнику /однокласниці. Адресанту потрібно надіслати у 

відповідь зайве слово і пояснити свій вибір. 

- Дистанційне інтерв’ю – учень/учениця робить аудіо запис запитань, які 

хоче поставити однокласникам. Після цього почергово надсилає запис 

однокласникам.  Адресанти роблять аудіозапис відповідей на запитання. 

Звертаємо увагу на особливості оцінювання навчальної діяльності 

учнів в умовах дистанційного оцінювання: 

- використання опитувальників та їх адаптація; 

- підготовка розгорнутих запитань на перевірку засвоєння матеріалу; 

- забезпечення послідовності у чергуванні викладання матеріалу та 

інтерактивного опитування; 

- додаткова увага до аспекту самооцінювання учнями власної навчальної 

діяльності; 

- достатній час на відповіді учнів; 

- анонімне опитування учнів (за потреби); 

- використання оцінювання як інструменту кращого розуміння процесу 

учіння; 

- заохочення конструктивної критики (що працює, що не працює) з боку 

учнів. 

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види 

мовленнєвої діяльності: рецептивні, продуктивні та інтеракційні. Для участі в 

них необхідні такі уміння: сприймання на слух; зорове сприймання; усне та 

писемне продукування; усна, писемна та онлайн взаємодія. Для виявлення 

рівня володіння кожним умінням розроблені відповідні критерії. 

Мовленнєві уміння є основою для реалізації системи контролю над 

ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. Учні з 

самого початку навчання повинні знати, яких результатів їм потрібно 

досягти, і що від них очікують. У цьому полягає й певний стимул до 

підвищення якості власних знань і умінь. Основними видами оцінювання з 

іноземної мови є поточне (не поурочне), тематичне, семестрове, річне 

оцінювання та підсумкова державна атестація. 

Вимоги щодо ведення шкільної документації залишились без змін. 



 

Освітня галузь «Суспільствознавство» 

Історія 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 11.08.2020 № 1\9-

430 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році» чинними є такі навчальні програми:  

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія 

України. 5–9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2019 № 236).  

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 21.02.2019 № 236).  

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. 7–9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).  

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. 10–11 класи» (рівень стандарту, профільний рівень) (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 № 1407).  

Навчальні програми для 5-9 класів розміщено на сайті МОН за 

покликаннями (https://goo.gl/GDh9gC), для 10-11 класів – за покликанням 

(https://goo.gl/fwh2BR).  

Для учнів 10 - 11 класів Міністерством рекомендовано для вивчення 

інтегрований курс «Історія: Україна і світ», а також 2 окремі курси «Історія 

України» та «Всесвітня історія».  

Для підвищення результативності навчання вчитель може синхронізувати 

вивчення історії України та всесвітньої історії в тих класах, де всесвітня історія 

та історія України вивчаються паралельно (7 - 11). Рекомендовану 

послідовність вивчення історії України та всесвітньої історії за розділами 

наведено у програмах. Проте вчитель може організувати вивчення учнями 

програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, так і паралельно.  

У системі шкільної історичної освіти у 5 класі традиційно викладається 

пропедевтичний курс історії. Його зміст спрямовано на досягнення загальної 

мети шкільної історичної освіти: формування в учнів самоідентичності та 

почуття власної гідності на основі осмислення соціального й морального 

досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті 

загального історичного процесу.  

Зміст програми інтегрованого курсу для 6 класу побудовано на основі 

цивілізаційного підходу до розуміння історії стародавнього світу, що 

уможливлює інтегрувати навчальний матеріал навколо поняття європейської 

цивілізації, формування якої розгорталося й на теренах України.  

Окремої уваги потребує аналіз особливостей викладання історії в 7 

класі. У 2020/2021 навчальному році учні/учениці 7 класів навчатимуться за 

новими підручниками «Всесвітня історія» та «Історія України». Нові 

підручники поєднують здобутки та вимоги сучасних історичної та 

педагогічної наук, орієнтують учительство та учнівство на загальнонауковий 



підхід до історії Середньовіччя як епохи, що закладає основи сучасної 

цивілізації, ознайомлення учнів із достовірними фактами та їх 

інтерпретацією з метою формування цілісного наукового світогляду.  

 Виклад «готової інформації» варто застосовувати лише в невеликому 

обсязі і тоді, коли учні не можуть самостійно розв’язати певну навчальну 

проблему. Учні мають вчитися зіставляти різні факти і точки зору, 

формувати власні думки та мати можливість висловлювати їх, критично 

співвідносити їх з джерелами інформації, думками однокласників і вчителя. 

Цьому сприяє доброзичлива атмосфера в учнівському колективі та 

толерантність у стосунках, насичення процесу навчання історії 

«проблемними ситуаціями», розвиток учнівської допитливості та уяви, 

створення в учнів стимулів до навчання, самоосвіти, орієнтація навчального 

процесу на формування певних компетентностей, закладених в Концепції 

Нової української школи і отримання учнями позитивного освітнього 

результату.  

Важливим завданням є вилученні із змісту курсу історії Середньовіччя 

радянських і пострадянських історичних міфів і фальсифікацій. Серед 

особливо небезпечних перекручень історії є змішування понять «Русь» і 

«Росія», найменування русів «росіянами» за багато століть до виникнення 

Російської держави. Відповідно, не можна слідувати радянським традиціям у 

зображенні певних історичних осіб (наприклад, Александра Невського) та 

міфологічному описанні певних подій (заснування Москви, або «битви на 

Чудському озері» тощо).  

У вивченні курсу «Історія України» важливо показати витоки 

української нації, української державницької традиції, духовності та 

культури, уникаючи при цьому, як зазначалося вище, механічного 

«перенесення» сучасних суспільно-політичних явищ і духовних традицій на 

добу Середньовіччя. На основі вивчення історичного матеріалу в учнів 

можуть формуватися різні і водночас органічно поєднані образи Русі-України 

як важливого суб’єкта європейського історичного процесу, «щита Європи» та 

її культурного осередка тощо.  

У змісті курсу «Всесвітня історія» важливим є простеження 

взаємозв’язку історії різних країн, насамперед європейських, з історією 

України через міжнародну торгівлю і війни; династичні зв’язки і культурний 

обмін; життєвий шлях історичних осіб тощо.  

При вивченні історії у 7 та 8 класах у добрій нагоді вчителю може 

стати посібник «Нариси із історії Криму. Додаткові матеріали для вчителя 

історії (7 та 8 кл.)» / Цалик С.М., Мокрогуз О.П., Волошенюк О.В. / За 

редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. — Київ: АУП, ЦВП, 2019. — 71 с.  

Першим посеред низки аргументів, якими Росія виправдовує анексію 

Криму є нібито приналежність півострова до етнічних «слов’янських 

земель». Цей посібник містить матеріали до уроків історії (7 та 8 кл.) і 

показує, як провадилася цілеспрямована політика Російської імперії, 

спрямована на створення несприятливих умов для кримськотатарського 



населення, і навпаки, – сприятливих для росіян. Публікація доступна за 

таким посиланням https://www.aup.com.ua/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori/  

Очевидно, що вивчення історії Середніх віків у 7 класі має базуватися 

на чинній державній Програмі, враховувати реформи і зміни відповідно до 

концепції «Нової української школи». Учень знаходиться у центрі 

навчального процесу, а його головним організатором і провідником був і 

залишається вчитель, який займається постійним професійним розвитком та 

особистісним самовдосконаленням.  

З метою набуття учнями історичної та інших компетентностей, 

відповідно до державних вимог до освітньої підготовки учнів, окремою 

структурною складовою програми є практичні заняття. Під час таких занять 

учитель виступає як консультант і радник у процесі самостійної роботи 

учнів, надаючи їм потрібну допомогу відповідно до віку та пізнавальних 

можливостей. Порядок проведення практичних занять та оцінювання їхніх 

результатів залишається в компетенції вчителя. Практичні заняття можуть 

бути реалізовані в двох варіантах за вибором учителя чи учнів). Перший 

варіант – як метод під час опрацювання нового матеріалу, узагальнення (в 

класі чи вдома) з презентацією результатів роботи в класі, перевірки 

домашнього завдання або другий варіант – як окремий вид уроку. 

Оцінювання результатів пізнавальної діяльності учнів на такому уроці 

відбувається на розсуд учителя. Для першого варіанту укладачі програми й 

автори підручників запропонували орієнтовні теми і завдання, для другого – 

автори деяких підручників скомпонували відповідні параграфи.  

У 2020/2021 навчальному році учні 10-11 класів продовжать вивчати 

курси «Історія України» та «Всесвітня історія». Частина старшокласників 

продовжить навчатися за програмою інтегрованого курсу «Історія: Україна і 

світ», який запроваджено в навчальний процес у 2018 році.  

Як і в попередні роки, у старших класах вивчення історії спрямоване на 

формування вміння інтерпретувати історію України як частину світового 

політичного, економічного, соціального та культурного простору, 

пояснювати й аналізувати взаємодію української та світової історії, навчити 

старшокласників виокремлювати й аналізувати виклики, які поставали й 

постають перед державами, народами, суспільством упродовж ХХ і на 

початку ХХІ століть. У цілому курси спрямовано на реалізацію засад 

компетентнісно орієнтованого навчання історії, зокрема розвиток та 

удосконалення критичного й творчого мислення.  

Під час викладання історії в старших класах важливо підпорядковувати 

навчальні завдання актуалізації змістових ліній, які формують ціннісні та 

світоглядні орієнтації учнівства, як-то інформаційне середовище, екологічна 

безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, підприємливість 

та фінансова грамотність, здоров’я та безпека, цінності й моральність, 

культурна самосвідомість.  

У 10–11-х класах навчальна програма з історії України та всесвітньої 

рекомендує проведення практичних занять, виконання навчальних проєктів, 

написання есе. В інтегрованому курсі «Історія: Україна і світ» виконання 



учнями/ученицями вказаних видів робіт є обов’язковим компонентом 

навчально-пізнавальної діяльності на уроці. У програмі курсу до кожної теми 

подано орієнтовну тематику практичних занять, навчальних проєктів і/або 

есе. Вони мають на меті спонукати учнів/учениць до занять історичною 

біографістикою, створення портретів історичних особистостей, підтримувати 

інтерес до родинних історій, формувати вміння шукати інформацію і 

працювати в групах. Проєкти й есе можуть виконуватися за вибором як 

учителя, так і учнів/учениць, як у класі, так і вдома, але з обговоренням 

результатів на уроці.  

Учитель може самостійно планувати навчальну роботу, вибудувати 

власний алгоритм роботи з учнями, зокрема акцентувати на певних 

навчальних цілях, змістових елементах, розширювати коло історичних діячів, 

змінювати послідовність вивчення матеріалу в межах розділів, 

додаватиматеріал з історії рідного краю, доповнювати тематику практичних 

занять, творчих робіт тощо. Для практичного заняття, проєкту, есе учитель 

можеобрати іншу тему, розробити пізнавальні завдання, що ґрунтуються на 

самостійно підібраній джерельній базі. Пропоновані учням завдання мають 

бути аналітичними, зорієнтованими на очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності, сприяти освоєнню учнями ключових 

компетентностей, формуванню розуміння зв’язку між минулим і сучасністю.  

У програмі інтегрованого курсу немає розподілу навчальних годин за 

розділами. У межах загальної річної кількості годин учитель самостійно 

визначає час для роботи над кожним розділом програми, дбаючи при тому 

про досягнення повноти завдань, що визначені як очікувані результати 

учіння. Слід урахувати, що програма курсу спрямована на те, аби учні могли 

досягати навчальних цілей на основі опрацювання менших обсягів 

інформації (за рахунок внутрішньої й зовнішньої інтеграції). Плануючи курс, 

доцільно виділити навчальний час (у межах уроку, окремими уроками) на 

вивчення історії рідного краю.  

Сьогодні на уроках історії вчителі послуговуються розмаїттям 

інформаційних ресурсів. Візуальні історичні джерела, аудіо-, відео-, 

електронні (он- чи офлайн) матеріали та засоби навчання, соціальні мережі, 

беззаперечно, зацікавлюють і мотивують до навчання, підвищують його 

якість.  

Впродовж кількох останніх років в Україні реалізується проєкт IREX 

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що спрямований на 

розвиток критичного сприйняття інформації. Інфомедійна грамотність 

розглядається як комплекс знань, умінь та навичок, які можна і треба 

розвивати не окремим предметом, а в межах фактично кожного предмета і 

будь-якої теми. Зокрема це стосується історії України та всесвітньої історії. 

Історія має величезний простір для інтеграції у кількох напрямах. По-перше, 

це розвиток вміння працювати з джерелами і першоджерелами інформації, 

розуміння, якому джерелу можна довіряти, вміння ефективно шукати і 

перевіряти інформацію. Це базове вміння, яке тим не менш, може викликати 

труднощі у будь-якому віці, не лише у підлітків, через засилля інформації 



сьогодні. В рамках вправ IREX учні шукають і аналізують інформацію про 

історичні постаті, події, і розуміють, чому далеко не кожен сайт у видачі 

Google може бути достовірним. По-друге, вправи в межах історії 

допомагають розвивати вміння розпізнавати маніпуляції, адже історія 

сьогодні часто використовується для дезінформації і пропаганди, історичні 

факти можуть перекручуватись свідомо чи несвідомо. Як не потрапити на 

гачок такої неправдивої інформації і завжди спиратись на факти – це те, чому 

учні навчаються. По-третє, велика частина вправ з історії спрямована на 

аналіз історичних візуальних джерела: карикатур, плакатів, листівок – учні 

аналізують символи та образи, і як вони можуть застосовуватись так само і 

сьогодні. Серед інших матеріалів рекомендовані конкретні кейси із 

наслідками вживання мови ворожнечі, оскільки деякі політики чи лідери 

думок часто застосовують мову ворожнечі та «навішування ярликів» для 

поляризації суспільства, нагнітання емоцій та протиріч, зокрема у соціальних 

мережах. Тож одержані знання допомагають учням розпізнавати таку 

лексику в інформаційному середовищі, не потрапляти під її вплив, і 

приймати рішення, ґрунтуючись на якісній інформації в першу чергу.  

Міністерством рекомендовано посібник «НАТО — cила, що захищає 

мирних громадян». Він створений задля того, щоб зробити натознавство 

елементом викладання історії, політології та громадянської освіти в закладах 

загальної середньої освіти. Посібник має діалогічно-практичну 

спрямованість, може використовуватись під час перепідготовки вчителів. 

Вправи і завдання посібника можуть бути використані як під час вивчення 

курсу за вибором, так і під час проведення виховних годин, занять гуртків 

юних істориків і журналістів http://natodef.gromadosvita.org.ua/downloads/nato-

defender.pdf  http://natodef.gromadosvita.org.ua/index.html  

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, 

Міністерство освіти і науки України (лист МОН від 16.04.2020 № 1/9-213 

«Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019-2020 навчального року») рекомендує організувати на початку 2020/2021 

навчального року проведення вхідного оцінювання учнів для планування 

роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, 

який опрацьовувався дистанційно. Тому в календарно-тематичному 

плануванні слід визначити для такої роботи достатньо навчального часу і 

оптимально ущільнити новий зміст.  

З історії не передбачено обов’язкових письмових узагальнювальних чи 

контрольних робіт. Формати (усні, письмові, електронні, комбіновані) 

завдань для уроків узагальнення та/або тематичного контролю учителі 

обирають на власний розсуд. Оцінювання досягнень навчальної діяльності 

здобувачів освіти на уроці узагальнення відбувається на розсуд педагогічних 

працівників. На уроці тематичного контролю оцінюються результати 

виконання завдань усіх присутніх учнів. Виставлені бали за такі уроки 

допомагають визначити перебіг динаміки пізнавальної діяльності учнів та 

об’єктивно здійснювати тематичні, а згодом і семестрові оцінювання. При 



виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, 

що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.  

Підручники, навчальні й методичні посібники (у тому числі 

електронні), робочі зошити з друкованою основою, зошити для контролю 

та/або корекції навчальних досягнень, атласи, контурні й настінні карти, інші 

дидактичні та наочно-навчальні посібники, якими користуються в 

навчальному процесі, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки 

України.  

 

Правознавство 

У 2020/2021 навчальному році чинними є навчальні програми:  

«Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804). Програму розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства за покликанням (https://goo.gl/GDh9gC)  

«Правознавство (профільний рівень).10-11 класи» (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 14.07.2016 № 826 і наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства за покликанням (https://goo.gl/fwh2BR). 

Навчальні програми конкретизують зміст та вимоги до 

загальноосвітньої підготовки учнів/учениць із навчального предмета 

«Правознавство».  

Правознавство є тим навчальним предметом, засобами якого 

забезпечується законодавче і практичне підґрунтя впровадження наскрізних 

змістових ліній, які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності. 

Концепція наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є стрижнем 

навчальної програми «Правознавство». Саме засобами цієї навчальної 

дисципліни формуються загальнолюдські цінності, як то верховенство права, 

демократія, права і свободи людини та інші.  

У процесі вивчення правознавства особливу увагу варто приділити 

правам людини як наскрізному компоненту всіх навчальних дисциплін.  

Показником рівня освіченості за курсом правознавства є правова 

предметна компетентність учнів. Правова компетентність – це сукупність 

набутих учнями правових знань, предметних умінь, сприйняття та розуміння 

важливості загальнолюдських цінностей, ставлень.  

Складниками правової предметної компетентності є:  

- інформаційна компетенція: уміння учнів працювати з правовими 

документами; користуватись підручником, довідковою літературою, 

мережею Інтернет для самостійного пошуку правової інформації; 

користуватися зразками юридичних документів;  

- логічна компетенція: уміння учнів пояснювати та застосовувати правові 

поняття, аналізувати правові явища, процеси, визначати причиново-

наслідкові зв’язки;  

- діяльнісно-процесуальна компетенція: уміння учнів використовувати 

правові знання для виконання практичних завдань, аналізу правових ситуацій 

й розв’язання правових задач; здійснювати й пояснювати вибір моделі 



поведінки в життєвих ситуаціях на підставі норм права й положень 

законодавства; усвідомлювати відповідальність за власну поведінку;  

- аксіологічна компетенція: уміння висловлювати власні оцінні судження, 

оперуючи такими категоріями як право, демократія, свобода, гідність, 

відповідальність, права людини; формулювати аргументовану думку щодо 

суспільних проблем та державних реалій, пов’язаних із правом.  

Курс «Основи правознавства» вивчається у 9 класі впродовж одного 

навчального року в обсязі 1 година на тиждень (35 годин).  

Зміст навчального предмета відповідає віковим особливостям учнів і 

сучасним освітнім викликам.  

У типовій освітній програмі для вивчення профільного рівня предмета 

«Правознавство» для 10-11 класів передбачено 3 години на тиждень (105 

годин на рік).  

У програмі профільного рівня відсутній розподіл навчальних годин за 

розділами. У межах загальної річної кількості годин учитель самостійно 

визначає час для роботи над кожним розділом, темою програми, дбаючи про 

досягнення очікуваних результатів.  

Окремою структурною складовою програм є практичні заняття, які 

сприяють формуванню в учнівства вміння практичного застосування 

окремих положень законодавства. Кожне практичне заняття є тематичним і 

має певне змістове наповнення відповідно до контексту конкретної теми.  

На практичних заняттях доцільно використовувати дослідницькі 

методи та метод проблемного викладу. Відповідно до сучасних підходів 

учитель не сам пропонує проблему, а визначає її спільно з учнями. Також 

спільно потрібно виробити критерії оцінювання роботи. Під час цих уроків 

діяльністю учителя є організація процесу та сприяння, допомога молоді під 

час розв’язання проблем.  

Серед інформаційних ресурсів для проведення практичних завдань, зокрема з 

акцентом на права людини, потрібно використовувати напрацювання 

міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Європи та ОБСЄ, які 

розміщено у відкритому доступі у мережі Інтернет.  

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання. Основною 

метою оцінювання учнів є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного 

зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу 

потрібно застосовувати не тільки поточне, а і формувальне оцінювання 

(тобто оцінювання для навчання), яке передбачає надання учням підтримки, 

коригує засоби та методи навчання у випадку виявлення їх неефективності, 

визначає подальші цілі.  

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного 

розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 

компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку 

особистості, є невід’ємним складником процесу та здійснюється постійно. 

Серед шляхів формувального оцінювання вчитель може організувати 

самооцінювання та взаємооцінювання учнями успішності роботи.  



Крім вище зазначених видів оцінювання вчитель застосовує підсумкове 

оцінювання (тематичне, семестрове та річне). Підсумкова оцінка за семестр 

виставляється з урахуванням результатів тематичного оцінювання.  

Невід’ємною складовою роботи вчителя правознавства є моніторинг 

стану сучасного законодавства, відслідковування його поточних змін і 

трансформацій. Особливо це стосується питань конституційної модернізації 

державно-правових відносин. У цьому контексті необхідно відстежувати 

зміни конституційно-правового регулювання окремих видів суспільних 

відносин та обговорювати їх з учням 9-11 класів, спираючись на чинне 

законодавство.  

Зокрема, за період кінця 2019 – першої половини 2020 рр. Верховною Радою 

України було прийнято ряд законодавчих актів, що змінили правове 

регулювання окремих суспільних відносин. Були прийняті Закони України 

«Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), «Про тимчасові слідчі комісії 

і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (2019 р.), «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у 

відповідність із Законом України «Про внесення змін до статті 80 

Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» 

(18.12.2019), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (19.09.2019), «Про 

особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» 

(10.09.2019).  

З 01.01.2020 набрав чинності Виборчий кодекс України, прийнятий 

19.12.2019, проте до наступних чергових або позачергових виборів народних 

депутатів України та депутатів місцевих рад діють окремі положення законів 

України «Про вибори народних депутатів України» та «Про місцеві вибори».  

Важливо знати і про відтермінування строку набрання чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» – з 1 липня 2020 року, що врегульовує питання 

кримінальних проступків.  

Під час вивчення правознавства не є доцільним використання положень 

нормативно-правових актів, що прийняті з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), оскільки їх дія у часі є тимчасовою.  

Під час підготовки до олімпіади вчителям правознавства та учням 

потрібно звернути увагу на орієнтовний обсяг навчального матеріалу. 

Зазвичай, для складання завдань охоплюються теми з навчальної програми на 

момент поточного стану вивчення предмету.  

У 2020 році світ зіткнувся з пандемією світового масштабу і школи 

були переведені на дистанційне навчання. З огляду на зазначене вище 

потрібно врахувати подібні виклики і бути заздалегідь готовими на них 

реагувати.  

Так, у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 навчальний рік 

рекомендовано збільшити час на узагальнення та закріплення матеріалу за 

попередній навчальний рік.  



Координатором проєктів ОБСЄ в Украйні спільно зі студією онлайн 

освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і науки України розроблено 

онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі», який рекомендований 

Міністерством (лист від 20.03.2019 №1/11 -2803).  

Цей курс допоможе краще зрозуміти сутність та еволюцію концепції 

прав людини, перелік прав кожної людини та особливості прав дитини, 

умови обмеження прав та їхнє гарантування державою, права учасників 

освітнього процесу, зокрема, в інтернеті, ідею навчального закладу, 

дружнього до дитини, стан дотримання прав у закладі освіти, а також 

механізми захисту прав людини в Україні.  

Доступ до курсу відкритий за наступним покликанням 

https://courses.edera.com/courses/coursev1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about 

Зазначений курс не лише стане в нагоді вчителям під час викладання 

правознавства, позакласної роботи, але також може зараховуватись 

закладами післядипломної педагогічної освіти під час проходження 

вчителями курсів підвищення кваліфікації (за умови отримання сертифіката).  

19 липня 2019 року у Верховній Раді України офіційно відкрився 

Освітній центр Верховної Ради України. Мета Освітнього центру - 

підвищити довіру громадян до Верховної Ради України, знайомлячи їх з 

роботою парламенту та депутатського корпусу.  

 

Громадянська освіта 

У 2020/2021 навчальному році чинною є навчальна програма 

«Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас» для закладів загальної 

середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407. 

Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

(https://goo.gl/fwh2BR).  

Відповідно до навчальної програми учні 10-х класів продовжать 

вивчати навчальний предмет «Громадянська освіта».  

Зміст громадянської освіти визначається як суспільними потребами, 

вимогами соціальних і державних інституцій, так і інтересами особистості, її 

ставленням до суспільних проблем і готовністю брати участь у їх розв’язанні.  

Беручи до уваги вкрай важливу державотворчу місію курсу 

громадянської освіти, інтегрований навчальний предмет «Громадянська 

освіта» спрямований саме на розвиток та соціалізацію особистості, 

формування її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих 

здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, а також навичок 

життєзабезпечення та професійних якостей.  

В основу курсу громадянської освіти покладено компетентнісний 

підхід, що корелюється з ключовими життєвими компетентностями, 

формування яких відбувається на трьох рівнях: засвоєння знань, формування 

ціннісних ставлень та здобуття практичного досвіду.  

Відповідно до програми інтегрованого курсу та завдань громадянської 

освіти, навчальний процес має базуватися на основі активних та 

https://courses.edera.com/courses/coursev1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about


інтерактивних форм і методів роботи з учнівством. Зокрема, комунікація й 

взаємодія в парах і групах, організація дискусій, диспутів стимулюватимуть 

командну роботу, надаватимуть учням можливість для формування та 

розвитку вмінь і навичок аргументовано й чітко представляти власну 

позицію, сприймати думки інших (навички активного слухання), уміння 

ставити запитання одне одному, висловлюватися по черзі, сприятимуть 

налагодженню рівноправної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.  

Під час вивчення тем важливо передбачити аналіз актуальних 

суспільних проблем сьогодення, життєвих прикладів. Актуалізація вже 

існуючих знань та досвіду з відповідної тематики вмотивовуватиме роботу 

учнів, сприятиме формуванню критичного мислення, уміння орієнтуватися в 

складних суспільних процесах.  

Проєкція програмного матеріалу на рівень місцевої громади також 

стане у пригоді вчителям, які викладатимуть предмет «Громадянська освіта». 

Зустрічі з діячами місцевих органів влади, членами громадських організацій, 

громадськими активістами, волонтерами, представниками засобів масової 

інформації, іншими цікавими людьми, які обрали активну й відповідальну 

громадянську позицію, екскурсії до органів влади, редакцій ЗМІ тощо 

активізуватимуть освітній процес, сприятимуть залученню учнів до участі у 

соціальних проєктах місцевих громад.  

Практичні завдання передусім передбачають можливості застосування 

набутих учнями знань та навичок у практичній площині.  

Зміст програми з громадянської освіти не містить уроків узагальнення і 

тематичного контролю. Тому вчитель може (за необхідності) планувати такі 

уроки на свій розсуд, оскільки програма не містить розподілу навчального 

матеріалу за годинами.  

Громадянську освіту в закладах загальної середньої освіти не варто 

обмежувати навчанням у класі. Зміст такої освіти передбачає наскрізну 

реалізацію її завдань на всіх рівнях навчально-виховного процесу: навчанні, 

позакласній роботі, виховному середовищі навчального закладу, соціальному 

партнерстві з місцевою громадою та батьками й близькими молоді людьми.  

Підручники, посібники, робочі зошити з друкованою основою та інші 

матеріали, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства 

освіти і науки України.  

Всеукраїнською Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін 

«Нова Доба», на основі багаторічного досвіду імплементації освіти для 

демократичного громадянства в Україні, створено онлайн-платформу 

підручника з громадянської освіти для 10-класу www.citizen.in.ua Текст 

онлайн підручника постійно доповнюється різними навчальними 

матеріалами: ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, цікавими фактами і 

прикладами з життя. Реєстрація вчителя та його учнів на цьому сайті створює 

для них можливість брати участь в опитуваннях, знайомитися із додатковими 

джерелами й здобувати за це додаткові бали, користуватися сервісами 

підсумкового оцінювання знань по кожному із семи розділів тощо.  



З вересня 2020 року на базі сайту www.citizen.in.ua буде організовано 

роботу онлайн курсу з громадянської освіти для учнів 10 класу, котрий буде 

включати біля 60 інтерактивних відеоуроків від кращих вчителів 

громадянської освіти України.  

Посібник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін та 

електронний посібник для вчителя «Медіаграмотність та критичне мислення 

на уроках суспільствознавства» сприятиме набуттю медіаграмотності та 

навичок критичного мислення старшокласниками під час вивчення курсу 

«Громадянська освіта» та інших суспільствознавчих курсів. На базі онлайн-

бібліотеки з медіаосвіти АУП з вересня 2013 є портал «Медіаосвіта та 

медіаграмотність» (http://www.medialiteracy.org.ua), у тому числі з 

відеоархівом, з метою створення інтерактивної платформи для спілкування 

медіапедагогів, задля сприяння відкритості та публічності процесів у 

медіаосвітньому середовищі.  

В умовах війни вкрай актуальним є вивчення курсу за вибором 

«Міжнародне гуманітарне право» (для учнів 10 (11) класів закладів загальної 

середньої освіти). Програма зазначеного курсу рекомендована Міністерством 

(лист від 02.07.2018 № 22.1/12-Г-470). Вивчення курсу сприятиме 

виробленню в учнів стійкої зацікавленості проблемами міжнародного 

гуманітарного права, формування вміння використовувати гуманістичні 

цінності, як базові в повсякденному житті і в подальшій професійній 

діяльності; вести діалог, спілкуватися з носіями різних культур і цінностей; 

культуру ненасильницьких відносин, здатність аналізувати свої погляди 

тощо. Також надзвичайно важливим є формування громадсько активних та 

відповідальних молодих 

людей, здатних дотримуватися норм гуманітарного права і принципів поваги 

до життя і людської гідності, захищати і розвивати їх у майбутніх сферах 

своєї діяльності. Школярі мають розуміти причини появи тимчасово 

переміщених осіб, біженців, складнощі їхнього життя тощо.  

З програмами, посібниками і методичними матеріалами «Культура 

добросусідства» можна ознайомитися за покликанням 

http://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/ Матеріали 

курсу надають можливість організації інтерактивного навчання через 

дистанційні форми за допомогою онлайн платформ, а також різних онлайн 

інструментів. Курс «Культура добросусідства» може стати важливою 

складовою частиною сучасної громадянської освіти дітей різного віку, а 

також їхніх батьків, бо дає змогу широко залучати до освітнього процесу 

дорослих і громаду, що також сприяє розвиткові інтеграційних процесів у 

суспільстві. 

У закладах середньої освіти України впроваджується Всеукраїнська 

програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», 

що розроблена Європейським Центром ім. Вергеланда, Радою Європи та 

Міністерством освіти і науки України. Метою програми є підтримка реформ 

із демократизації та децентралізації у сфері середньої освіти в Україні, 

впровадження освіти з демократичного громадянства та прав людини.  



Чотири онлайн курси створені на основі досвіду співпраці Програми 

підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» з понад 300 

школами. Це такі курси: «Розвиток культури демократії і застосування 

загальношкільного підходу», «Розвиток демократичного середовища і 

демократичного врядування в навчальному закладі (школі)», «Формування 

культури демократії через розвиток громадянських компетентностей на 

уроках різних предметів та позакласній діяльності», «Формування культури 

демократії та громадянських компетентностей у співпраці з громадою».  

Зазначені курси допоможуть сформувати цілісне розуміння культури 

демократії та надихнути на її розвиток та впровадження у закладі освіти.  

 

Курси духовно-морального спрямування 

Міністерством затверджено Типову освітню програму для закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, складовою якої є навчальний план 

(наказ МОН від 20.04.2018 № 405). Згідно з таблицею 13 Типової освітньої 

програми 

у 5 – 6 класах може вивчатись предмет «Етика» або курси духовно-

морального спрямування. Тобто предмет «Основи християнської етики» 

може вивчатись за рахунок інваріантної складової. У початковій школі, а 

також у 7 – 11 класах курси духовно-морального спрямування можуть 

вивчатись за рахунок варіативної складової.  

Натепер Міністерством рекомендовано такі програми: «Основи 

християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», 

«Православна культура Слобожанщини», «Біблійна історія та християнська 

етика», «Школа подружнього життя». Перелік розміщено на сайті Інституту 

модернізації змісту освіти.  

Зазначені курси є дисциплінами світоглядного, культурного та 

освітньо-виховного спрямування. Вони не є вченням віри, не включають 

релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії. 

Викладання предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи 

совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до 

співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві. 

Вивчення зазначених курсів в закладах загальної середньої освіти є 

можливим лише за умови письмової згоди батьків та за наявності 

підготовленого вчителя.  

Відповідно до українського законодавства викладати такі курси можуть 

особи, які мають педагогічну освіту та документ про проходження 

відповідної курсової підготовки.  

Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає 

катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних 

поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під 

час уроків, відвідування церковних служб тощо.  

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній 

співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про 



особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і 

позакласні заходи з предмета.  

Програмами суспільних дисциплін (історія, правознавство, 

громадянська освіта) передбачено години резервного часу, які вчитель 

використовуватиме на власний розсуд.  

Календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем  

безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватись також 

окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На основі 

календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма 

яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів 

можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства 

освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель 

може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати 

проведення практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань круглих 

столів тощо.  

Крім того, учитель на свій розсуд може об’єднувати уроки 

узагальнення і тематичний контроль; зробивши відповідні записи в журналі.  

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу 

переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може 

(за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних 

оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення 

зошита.  

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи та контурні карти, 

зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що 

використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки 

України. Перелік навчальної літератури, рекомендованої міністерством 

розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Зазначений 

перелік постійно оновлюється. 
 

Економіка 

Економіка, як предмет забезпечує одну з важливих освітніх 

компетентностей, а саме «навчає бути», навчає жити разом, тобто володіти 

здатністю існувати раціонально, морально, виживати усвідомлено, 

самостійно. 

Умовно сучасна шкільна економічна освіта представлена двома 

компонентами.  

Перший - це формування системних економічних знань, умінь в учнів, 

що ґрунтується на принципах фундаментальності, варіативності, гуманізації 

та гуманітаризації змісту освітнього процесу, здатності оперувати цими 

знаннями та застосовувати їх.  

Другий - це формування компетентності підприємливості та фінансової 

грамотності як важливих якостей, необхідних для ефективного виконання 

економічних завдань, впродовж навчання та в подальшій самореалізації у 

самостійному житті.  



Перший компонент у значні мірі забезпечується вивченням економіки 

на профільному рівні, другий фінансовою грамотністю - вибірково- 

обов’язковим предметом, що може вивчатись у закладі освіти за наявності 

належних умов у старшій школі (наказ МОН від 28.11.2019 No 1493 «Про 

внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня») (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tipovoyi- 

osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya) та курсами 

за вибором у початковій та базовій школі. Перший і другий компоненти 

підтримуються спеціальними курсами, перелік яких подано на офіційному 

сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/ .  

Учні 10-11 класів у 2020/2021 навчальному році продовжать вивчення 

економіки на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за 

навчальною програмою, що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 No 

1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv . 

Компетентнісний потенціал предмета, мета й основні завдання курсу 

економіки в старшій школі визначено змістом пояснювальної записки до 

навчальної програми. 

Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є 

використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце 

належить інтерактивним. Інтерактивні технології навчання класифікуються 

науковцями в основні чотири групи.  

По-перше, кооперативне навчання. Найпоширенішими методами цієї 

групи є робота в парах під час проведення письмових опитувань, тестування, 

виконання завдань; синтез думок для вирішення складних проблем під час 

практичних занять; коло ідей при вирішенні суперечливих питань. Такі 

методи співпраці дають можливості школярам виконувати завдання, що 

сприяють розвитку навичок спілкування в групі, критично мислити, 

переконувати.  

По-друге, колективно-групове навчання, при якому використовуються 

методи: «коло ідей», «мікрофон»; мозкова атака при вирішенні проблемних 

завдань, наприклад: дерево рішень при аналізі конфліктних ситуацій. Ці 

методи допомагають учням висловити свою думку.  

По-третє, ситуативне моделювання, до цієї групи можна віднести 

імітаційні ігри-тренінги та рольові ігри.  

Четверта група – це опрацювання дискусійних питань. При цьому 

застосовуються методи: «займи позицію» (власна думка) та дискусія. Такі 

методи допомагають учням відстоювати власну думку, вести дискусію, 

стимулюють до розвитку критичного мислення, поглиблюють знання з 

обговорюваної теми. 

Рекомендуємо надавати освітні послуги шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання. 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
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Практичні роботи є особливою формою, способом і засобом перевірки 

та оцінювання результатів навчання. За змістовою тематикою у 10 класі 

учням пропонується виконання 5, а в 11 класі 8 практичних робіт. 

Обов’язковими для оцінювання є 2 практичні роботи за семестр. 

Письмові роботи з економіки, у тому числі тематичні, що виконуються 

протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у 

різному форматі. 

Підсумкова робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано 

письмову роботу у тестовому форматі завдань та економічні задачі), 

виконується письмово і є обов’язковою. 

Також у 2020/2021 навчальному році учні 10 класу зможуть вивчати 

економічні питання за інтегрованою навчальною програмою «Громадянська 

освіта» (Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного 

добробуту), що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 No 1407. Зазначена 

навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. 

Важливу роль у підвищені фахової обізнаності відіграють хмарні 

технології. Основні компанії: Google, Microsoft, IBM, намагаються 

удосконалити хмарні технології для їх впровадження у освітній процес.   

Підсилити економічну компетентність можна використанням і реалізацією 

завдань курсів за вибором, перелік яких розміщено на офіційному сайті ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/. 

Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів 

загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки 

України або схвалення для використання в закладах загальної середньої 

освіти (далі-Перелік) включає додаткове навчально-методичне забезпечення. 

Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок варіативного 

компонента змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх потреб 

старшокласників та використовуватись незалежно від обраного профілю 

навчання й стати актуальними для учнів основної школи. 

 

Фінансова грамотність 

У 2020/2021 навчальному році фінансова грамотність – як вибірково-

обов’язковий предмет, за наявності належних умов у закладі освіти (наказ 

МОН від 28.11.2019 No 1493) вивчатиметься у 10, 11 класах за новими 

навчальними програмами «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» 

(35 год., 1 година на тиждень) та (105 год., 3 година на тиждень)) для 10, (11) 

класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (листи 

МОН від 28.05.2019  No 1/11- 4995 та від 28.05.2019 No 1/11- 4962), а також 

за новим підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» 

для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т.) 

(лист МОН від 28.05.2019 No 1/11- 4963). 

Нове покоління навчальних матеріалів (навчальна програма, підручник, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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робочий зошит) стало результатом завершення дослідно-експериментальної 

роботи та підведенням підсумків експериментальної діяльності у серпні 2019 

року. Під час роботи над новою редакцією навчально-методичного 

забезпечення, науковими керівниками експерименту проаналізовано всі 

рекомендації вчителів-практиків та фахівців, діагностичні зрізи знань учнів 

та результати анкетування учнів і вчителів, враховано моніторингові 

дослідження якості, рецензії регуляторів фінансового ринку, практиків, 

матеріали розглянуто комісією з економіки Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки України та надано відповідно гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Нові навчальні 

матеріали було презентовано на прес-конференції 16.08.2019 в м. Київ у залі 

колегії МОН та розміщено на сайті МОН за покликанням: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-

pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/navchalni-

materiali-finansova-gramotnist-finansi-sho-chomu-yak-dlya-uchniv-10-11-klasivv  

Учні 5-9 класів мають можливість вивчати фінансову грамотність, як 

варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу. «Фінансово-

грамотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу. 

«Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та інш 

за заг. ред. Смовженко Т. С.), які розміщено на офіційному сайті ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням https //imzo.gov.ua/kurs-

finansova-gramotnist/programne-zabezpechennya-u-osnovniy-i-pochatkoviy-

shkoli/. Навчально-методичний комплект для учнів 5-9 класів включає: 

навчальну програму, навчальний посібник для учня, навчально-методичний 

посібник для вчителя, робочий зошит для учня). Матеріали оновлено і 

розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

режим доступу: https //imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-

posibnikiv-spetskursu/. Також інформуємо, що на цьому ж сайті у розділі 

«Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з економіки 

(режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv, розміщено 

науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Основи споживчих 

знань. Споживча етика» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів 

закладів загальної середньої освіти (авт. Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.) 

(режим доступу: lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi- 

spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv- 

zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m/ ). 

Рекомендуємо надавати освітні послуги шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання. 

Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та в підготовці до 

уроків з економіки та фінансової грамотності вчителям надають науково- 

методичні журнали «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства 

освіти і науки України та  «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси 

(наприклад, «Портал споживача» – www.consumerinfo.org.ua, «Державна 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/navchalni-materiali-finansova-gramotnist-finansi-sho-chomu-yak-dlya-uchniv-10-11-klasivv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/navchalni-materiali-finansova-gramotnist-finansi-sho-chomu-yak-dlya-uchniv-10-11-klasivv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/navchalni-materiali-finansova-gramotnist-finansi-sho-chomu-yak-dlya-uchniv-10-11-klasivv


служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк 

України» – www.bank.gov.ua), авторські творчі майстерні учителів. 

 

Освітня галузь «Математика» 

Математика 

Вивчення математики у 2020-2021н.р. має забезпечувати реалізацію 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1392. Виконання вимог державного стандарту є обов’язковим для всіх 

закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

Заклади загальної середньої освіти ІІ ступеня реалізують освітні 

програми на основі Типової освітньої програми (Наказ МОН України № 405 

від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня»), а заклади загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня - на основі «Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 

(у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493). Дані документи 

окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації у школах 

єдиного комплексу освітніх компонентів. Навчання математики у 

загальноосвітніх навчальних закладах буде реалізовуватись за програмами:  

5-9 класи – «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (https://bitly.su/gkba6);  

8-9 клас (з поглибленим вивченням математики) – «Навчальна 

програма для поглибленого вивчення математики у 8-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» (https://bitly.su/D8QmK); 

 10-11 класи – Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Математика.(https://bitly.su/YiZtp). 

 Навчальні програми укладено на компетентнісній основі. Акцент 

зроблено на формування практичних навичок для подальшого їх 

застосування у реальному житті.  

Навчання математики в основній та старшій школі передбачає 

формування предметної математичної компетентності, сутнісний опис якої 

подано у розділі «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності» 

програми. Крім того, навчання математики має зробити певний внесок у 

формування ключових компетентностей. Також значна увага приділяється 

вивченню наскрізних ліній, які є соціально значимими надпредметними 

темами та допомагають  формуванню в учнів уявлень про суспільство, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях. 

Основним засобом імплементації наскрізних ліній у математику є вибір 

задач.  

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Основними видами оцінювання з математики є поточне, 

http://www.bank.gov.ua/
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тематичне, семестрове, річне оцінювання  та підсумкова державна атестація. 

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти 

є поточний контроль. Основна функція поточного контролю – навчальна. 

Запитання, завдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й 

повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із 

фронтальною роботою класу. Тематичне оцінювання проводиться на основі 

поточного оцінювання. Під час виставлення тематичного балу результати 

перевірки робочих зошитів не враховуються. Семестрове оцінювання 

здійснюється на підставі тематичних оцінок.  

У 10-11 класах, що вивчають математику на рівні стандарт, 

семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 

алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню передбачене 

оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з 

математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох 

математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється 

округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові 

оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення 

становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). 

Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу 

на сторінку з алгебри і початків аналізу в колонку з надписом «І семестр. 

Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до «Інструкції з 

ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03 червня 2008 року № 496. Коригована семестрова оцінка з 

математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових 

оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) 

та здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом. 

Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з 

алгебри і початків аналізу. Річне оцінювання здійснюється на основі 

семестрових або скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна 

оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в 

стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку 

навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у 

стовпчик «Математика».  

Звертаємо увагу вчителів математики на об’єктивність оцінювання 

навчальних досягнень учнів, зміни у підходах до оцінювання у системі 

загальної середньої освіти та вимоги до виконання письмових робіт та 

перевірки зошитів, які запропоновані у додатку до листа Міністерства освіти 

і науки України від 03.07.2018 р. № 1/9-415, у якому вміщені «Методичні 

рекомендації щодо викладання математики у 2018-2019 н.р.».  

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється 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. Під час розроблення календарно-тематичного та системи 

поурочного планування вчителю необхідно самостійно вибудовувати 

послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при 

цьому послідовність розгортання змісту в обраному ними підручнику. 

Учитель може самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння 

учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення 

окремих тем. 

 У зв’язку епідеміологічною ситуацією у світі та необхідністю 

введення карантинних заходів задля запобігання поширення вірусних хвороб 

під час календарно-тематичного планування важливо врахувати можливість 

організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах 

карантину. Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо 

скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 

23.03.2020 №1/9-173; від 16.04.2020 №1/9-213; методичними рекомендаціями 

«Організація дистанційного навчання в школі» (упорядник І. Коберник), 

розробленими за підтримки МОН України  (https://cutt.ly/MynTayc). Під час 

календарно-тематичного планування з математики у 2020-2021н.р. 

пропонуємо збільшити тривалість проведення повторення, узагальнення і 

систематизації вивченого за попередній рік у зв’язку з завершенням 

навчального року в умовах дистанційного навчання. Протягом першого-

другого тижнів очного навчання можна провести діагностичні  роботи з 

метою виявлення рівня засвоєння знань учнями та їх готовності до 

подальшого навчання. Задля забезпечення якісного виконання освітніх 

програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонуємо у 

календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується 

подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить ущільнювати, 

оптимізувати вивчення математики, концентрувати увагу на відпрацюванні 

позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах 

дистанційного навчання.  

Дистанційне навчання  з математики не може обмежуватися лише 

наданням учням завдань та перевіркою виконання. Обов’язково має бути 

чіткий інструктаж, озвучування завдань, консультація вчителя та зворотний 

зв’язок. Завдання мають бути дібрані таким чином, щоб якась їх частина була 

спрямована на глибше усвідомлення теорії, а якась – на контроль знань, 

умінь і навичок: наприклад, на платформі GIOS перші 10 завдань – це 

навчальні тести, решта 6-12 спрямовані на контроль знань. Під час 

дистанційного навчання активна роль учителя не зменшується, оскільки саме 

він має пропонувати матеріал для опанування, сервіси, що при цьому будуть 

використовуватись, забезпечувати контроль та зворотний зв’язок, 

ухвалювати рішення щодо коригування плану для покращення освітнього 

процесу. Не варто залишати учня один на один із підготовленим учителем 

матеріалом. В учнів будуть запитання, і бажано, щоб вони могли отримати 

відповіді до того, як почнуть виконувати роботи на оцінку. 

https://cutt.ly/MynTayc


Під час вибору НМК необхідно передбачити можливості 

використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах 

очного навчання. Нагадуємо, що освітньому процесі заклади загальної 

середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що 

має гриф Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. З переліком 

навчальної літератури, який постійно оновлюється, можна ознайомитися на 

офіційному вебсайті Міністерства (https://mon.gov.ua/)  та на вебсайті ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» (https://bitly.su/GUXQUDLZ).Також на 

вебсайті ІМЗО будуть у вільному доступі електронні версії підручників 

(https://bitly.su/cGLHDjv).  

З метою створення необхідних умов для більш повної реалізації 

освітньої, розвивальної та виховної складових навчання математики, 

врахування інтересів, здібностей, потреб та можливостей учнів 

рекомендуємо використовувати потенціал варіативної складової навчального 

плану, яка передбачає проведення курсів за вибором та факультативів. 

Навчальні програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та 

методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів 

надруковані у збірниках (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/) . 

1. Збірник програм для до профільної підготовки та профільного 

навчання (у двох частинах) / Упор. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. 

Єргіна. 

2. Логіка. Програма факультативного курсу для 5 – 9 класів. Автори: 

Буковська О. І., Васильєва Д. В. (2020 р.) 

Звертаємо увагу на основні форми організації освітнього процесу з 

математики - різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку 

компетентностей; перевірки та оцінювання рівня компетентностей; корекції 

основних компетентностей; комбінований урок. Також формами організації 

освітнього процесу можуть бути екскурсії, уроки-семінари, конференції, 

форуми, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції тощо. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», 

«Математика в школах України». Окрім того, рекомендуємо 

використовувати в роботі матеріали вебсайта PISA 

(http://pisa.testportal.gov.ua/), зокрема, «10 запитань від учителів математики 

… і як PISA може допомогти відповісти на них. 

Організація освітнього середовища при вивченні математики має 

відповідати наказу МОН України №574 вiд 29.04.2020 «Про затвердження 

Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 

stem-лабораторій».  

Особливу увагу вчителів математики у 2020-2021 навчальному році 

доцільно звернути на підготовку до ЗНО-2021, оскільки математика стає 

обов’язковим предметом. Зміст сертифікаційної роботи з математики 

https://mon.gov.ua/
https://bitly.su/GUXQUDLZ
https://bitly.su/cGLHDjv
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
http://pisa.testportal.gov.ua/


визначатиметься Програмою зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.12.2019 № 1513. Для проведення ДПА з математики у 2021 

році буде розроблено два варіанти сертифікаційних робіт: 

• рівня стандарту. Тестовий зошит складатиме 28 завдань різних форм, 

на виконання яких відведено 150 хвилин; 

• рівня стандарту та профільного рівня. Тестовий зошит із 34 

завданнями, на виконання яких відведено 210 хвилин. 

Випускники, які вивчали математику на рівні стандарту і не планують 

використовувати результати з математики для вступу до закладів вищої 

освіти, отримають тільки оцінку за шкалою 1–12 балів за виконання завдань 

сертифікаційної роботи рівня стандарту. Випускники, які вивчали 

математику на рівні стандарту і планують використовувати результати ЗНО з 

математики під час вступу до закладів вищої освіти, виконуватимуть усі 

завдання сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та 

профільного рівня 1-26, 30,31. Такі учасники отримають результати за 

шкалою 1–12 балів (ДПА рівня стандарту) і 100-200 балів за рейтинговою 

шкалою зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники, які вивчали 

математику на профільному рівні, за виконання усіх завдань сертифікаційної 

роботи з математики рівня стандарту та профільного рівня отримають оцінку 

за шкалою 1–12 балів і 100-200 балів за рейтинговою шкалою зовнішнього 

незалежного оцінювання. Демонстраційні варіанти сертифікаційної роботи з 

математики на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі 

«ЗНО-2021» розміщено за покликанням http://testportal.gov.ua/zno-2021/.  

Підвищенню якості математичної освіти сприяє  залучення учнів до 

інтелектуальних змагань Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, серед 

яких Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики, Інтернет-олімпіади з 

математики, Всеукраїнський турнір юних математиків, Міжнародний 

математичний конкурс «Кенгуру», змагання з усного рахунку Прангліміне 

(«Міксіке в Україні)  

Указом Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020 

оголошено 2020/2021 н. р. Роком математичної освіти в Україні. Упродовж 

нього МОН України планує «впровадити найбільш нагальні й потрібні дітям 

та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика 

потрібна кожному з нас у повсякденному житті». Серед запланованих МОН 

заходів плану Року математичної освіти можна виокремити такі: 

- складання обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО 

з математики здобувачами повної загальної середньої освіти; 

- збільшення навчальних годин на вивчення математики в 

Державному стандарті базової середньої освіти; 

- впровадження курсів «Логіка», «Математична логіка» у варіативну 

складову навчальних планів 1-11 класів; 

http://testportal.gov.ua/zno-2021/


- оснащення закладів освіти, що забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторій; 

- створення безкоштовного математичного онлайн-ресурсу та 

розробка відповідного контенту для учнів та вчителів математики; 

- створення каталогу освітніх ресурсів з вивчення математики; 

- розширення мережі математичних гуртків у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

- організація літніх «математичних шкіл» для вчителів та учнів. 

Окрім зазначених вище заходів у 2020/2021 навчальному році наказом 

МОН України від 9 червня 2020 року №777 передбачено проведення 

конкурсу «Учитель року - 2021» в номінації «Математика». Конкурс 

проводиться з метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення 

й підтримки талановитих педагогічних працівників. Участь у конкурсі 

«Учитель року» є добровільною. 

 

Освітня галузь «Природознавство» 

Фізика 

У зв’язку із дистанційною формою освітнього процесу під час 

карантину у березні – червні 2019/2020 навчального року пропонуємо у 

2020/2021 навчальному році вивчення фізики у 8-11 класах розпочати із 

ґрунтовного повторення матеріалу попереднього року навчання. Для цього у 

вересні 2020 року доцільно запланувати навчальні години на вивчення теми 

«Повторення» в межах коригуючого вивчення фізики. Плануючи повторення 

слід врахувати, що частину лабораторних, практичних робіт тощо, 

передбачених навчальними програмами, учні виконували під час карантину 

на дистанційному навчанні. Під час повторення доцільно виділити 

навчальний час для проведення лабораторних робіт, які неможливо було 

провести під час дистанційної форми навчання. Відповідні рекомендації 

щодо проведення коригуючого навчання фізики у 7-11 класах було 

розроблено у співпраці з головами районних методичних центрів вчителів 

фізики. 

У випадку дистанційного або змішаного навчання доцільно 

використовувати модель перевернутого навчання, при якій учні вдома 

переглядають відео лекції, а на уроці обговорюють теоретичний матеріал, 

дискутують, виконують практичні, лабораторні роботи, які неможливо 

виконати вдома. Вчитель повинен заздалегідь підготувати відповідні 

матеріали, створити банк завдань та надати доступ до нього для учнів. 

Навчання фізики у 2020/2021 навчальному році у 7-9 класах 

здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. У 10 - 11 класах, 

відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу 

МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчається базовий предмет «Фізика і 

астрономія». Вивчення цього предмета може здійснюватися у двох варіантах: 



1) як два окремі предмети - «Фізика» (за програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за програмою 

авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.); у такому разі у 

навчальному плані (класному журналі) зазначаються два предмети (окремо 

фізика і окремо астрономія); у додаток до свідоцтва про здобуття повної 

загальної середньої освіти виставляються оцінки з двох предметів;  

2) як один предмет «Фізика і астрономія» (за програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О. І.); у такому разі можливе 

послідовне або паралельне вивчення фізичного і астрономічного складників, 

а розподіл годин між ними здійснюється відповідно до навчальної програми; 

у навчальному плані зазначається один предмет (фізика і астрономія); у 

додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

виставляється одна оцінка; у класному журналі облік здійснюється окремо 

для фізичного і  астрономічного складників, семестрова/річна оцінка 

виставляється на сторінці фізики з урахуванням тематичних оцінок з 

астрономії. 

Навчальні програми не містять фіксованого розподілу годин між 

розділами і темами курсу. У програмах наведена лише тижнева і загальна 

кількість годин на вивчення предмета. Розподіл кількості годин, що 

відводиться на вивчення окремих розділів, тем, визначається учителем. 

Також учитель самостійно визначає порядок вивчення тем та місце 

проведення лабораторних робіт, лабораторних практикумів, практикумів з 

розв’язування задач тощо. 

Навчальними програмами з фізики визначено перелік 

демонстраційних експериментів та лабораторних робіт, необхідних для 

забезпечення реалізації Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти. Водночас учитель, зважаючи на матеріальну базу фізичного 

кабінету закладу освіти, може замінювати окремі роботи рівноцінними, 

використовувати різні варіанти проведення їх (у тому числі віртуальну 

демонстрацію фізичного досліду), доповнювати цей перелік іншими 

дослідами або короткочасними експериментальними завданнями, 

об’єднувати кілька робіт в одну залежно від обраного плану вивчення певної 

теми. Окремі лабораторні роботи можуть виконуватись учнями або як 

домашні завдання або як учнівські навчальні проєкти, а також виконуватись з 

використанням цифрових лабораторій (цифрових вимірювальних 

комплексів), комп’ютерних моделей, віртуальних симуляцій і віртуальної 

фізичної лабораторії. Разом з тим, в освітньому процесі модельний 

віртуальний експеримент не може в повній мірі замінити лабораторні роботи, 

які виконуються з використанням реального обладнання. 

Оцінювання рівня оволодіння учнем узагальненими 

експериментальними уміннями та навичками здійснюється не лише за 

результатами виконання фронтальних лабораторних робіт, а й за іншими 

видами експериментальної діяльності (експериментальні завдання, домашні 

досліди й спостереження, навчальні проєкти, конструювання, моделювання 

тощо), що дають змогу їх виявити. Отже, якщо учень/учениця був/ла 



відсутній/я на уроці, на якому виконувалась фронтальна лабораторна робота, 

відпрацьовувати її в позаурочний час не обов’язково. Головне, щоб упродовж 

вивчення розділу учень/учениця показали свої експериментальні вміння й 

навички в інших видах роботи. 

У процесі навчання фізики ефективним засобом формування 

компетентностей є навчальні проєкти. Упродовж року учень обов’язково 

виконує один навчальний проєкт (індивідуальний або груповий). За 

бажанням учні можуть брати участь і виконувати кілька проєктів. Захист 

навчальних проєктів, обговорення, узагальнення та оцінювання отриманих 

результатів відбувається на спеціально відведених заняттях. Оцінки за 

навчальні проєкти виконують стимулюючу функцію, можуть фіксуватися в 

портфоліо і враховуються в тематичному оцінюванні. 

Важливою формою роботи в системі навчання фізики в школі є 

розв’язування задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати 

для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання 

фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі 

формування нових знань, вироблення практичних умінь учнів, з метою 

повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного 

матеріалу, для контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи 

діагностування навчальних досягнень учнів тощо. 

 

Географія 

 У 2020/2021 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчення 

географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України 

від 07.06.2017  № 804, що розміщена на офіційному веб-сайті МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas та з використанням методичних 

рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України від 09.08.2017                            

№ 1/9-436).  

Учні 10 класу вивчатимуть географію курсу «Географія: регіони та 

країни» рівень стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) та профільний 

рівень (175 годин, 5 годин на тиждень) за новими навчальними програмами, 

затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv, 

використовуючи методичні рекомендації, розроблені МОН України спільно 

з  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 03.07.2018 

№1/9-415), посилання на офіційний веб-сайт МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi. 

Учні 11 класу вивчатимуть курс «Географічний простір Землі» рівень 

стандарту (35 годин, 1 год. на тиждень) та профільний рівень (175 годин, 5 

год. на тиждень) за програмою, затвердженою наказом МОН України від 

23.10.2017  № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi


веб-сайті МОН України: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.  

Для успішного навчання учнів рекомендуємо користуватися 

навчально-методичним забезпеченням «Список навчальних програм, 

підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким 

надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для 

використання в закладах загальної середньої освіти» за покликанням: 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/), переліком навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах освіти у 2020/2021 навчальному році (лист МОН від 22.07.2020                     

№ 1/9-394) за покликанням: https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-

2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-

osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-

navchal-nomu-rotsi.Також інформуємо, що у розділі «Електронна бібліотека», 

крім електронних версій підручників з географії (за покликанням: 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ розміщено науково-

популярне видання серії «Шкільна бібліотека» - «Унікальні сторінки 

географії. Визначні географічні відкриття» посібник для 5-6 класів закладів 

загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (за 

покликанням: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-

stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-

5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/ ). 

Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні 

роботи на вибір учителя. 

Для учнів, старшої школи що вивчають географію на профільному 

рівні вчитель обов’язково оцінює п’ять практичних робіт на вибір у 

кожному семестрі. 

Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-

2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. 

Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації. 

Письмові роботи з географії у тому числі тематичні, що виконуються 

протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у 

різному форматі. 

Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем 

(рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням), виконується 

письмово і є обов’язковою. 

Сьогодні перед учителем географії поставлено складне методичне 

завдання - реалізувати на практиці компетентнісний підхід. У географічній 

освіті це інноваційний напрям, що дає можливість по-новому сприйняти і 

зрозуміти важливе методичне питання – «з якою метою вчити школярів 

географії?».  Інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати 

наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) (мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні 

словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відео- 

техніка, Інтернет-ресурси і т.п.). Сучасний учитель вибирає серед, описаних у 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi
https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi
https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi
https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/
https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/


методичній літературі технологій і методів, до прикладу: «перевернутий 

клас», «подієва освіта» «гейміфікація», «бріколаж», змішане навчання 

(blended learning гібридне)», система управління навчальним процесом 

(LMS), «хмарне» навчання», «скрайбінг» «кейс-метод» та інших, той, який 

органічно поєднається з особливостями змісту теми, що вивчається, 

індивідуальними особливостями учнів та їх підготовкою. 

Організація освітнього процесу з географії в 2020/2021 навчального 

році буде враховувати дві знакові події, а саме: оприлюднення в грудні 2019 

року Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості 

освіти PISA-2018 (далі-Національний звіт) (режим доступу 

http://testportal.gov.ua/), який містить рекомендації щодо подальшого 

розвитку освіти в Україні в коротко- та довгостроковій перспективах та 

завершення громадського обговорення і прийняття Державного стандарту 

базової середньої освіти, який враховуватиме інформацію, яка отримана в 

межах дослідження PISA. 

Наступна PISA буде «електронною», а не «паперовою», тож треба 

готуватися до роботи з такими завданнями, адже геосервісів (Wikimapia 

(wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth 

(earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з 

географічними даними та дозволяють користувачеві ознайомлюватися з 

різними країнами світу і навіть віртуально подорожувати; шукати різні 

об’єкти на карті Землі, переглядати, коментувати, доповнювати світлинами у 

наш інформаційний час достатньо. 

         У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні та місті 

Запоріжжя, заклади освіти продовжують здійснювати освітній процес з 

використанням технологій дистанційного навчання.  

Для забезпечення дистанційного навчання учнів можна використовувати 

власні вебресурси (блог, соціальні мережі, електронну пошту, інструменти 

цифрового навчання https://miyklas.com.ua/, www.edmodo.com); Google-сервіси 

(Classroom), www.geograf.com.ua; www.classtime.com; www.LearningApps.org; 

https://geographer.com.ua/book або веб-ресурс закладу освіти. Можна 

використовувати  скайп-зв’язкок як для проведення навчальних занять, так і 

надання індивідуальних консультацій. Джерельною базою навчального 

матеріалу, який мають опанувати учні, можуть бути підручники, робочі зошити 

(якщо вони використовуються вчителем), власноруч розроблені матеріали та 

матеріали інших авторів, які можна підібрати на сайтах https://naurok.com.ua/, 

https://osvitoria.media/, http://metod-bank.com.ua/, https://learningapps.org/, 

https://www.classtime.com/uk/, http://prosvitcenter.org/, http://virtualschool.org.ua, 

http://disted.edu.vn.ua/  тощо. 

Рекомендуємо надавати освітні послуги шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.  

Для цього пропонуємо рекомендувати школярам джерельну базу 

(відповідні параграфи підручників та інтернет-ресурси), вебінари, онлайн 

форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну 

діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього 

http://testportal.gov.ua/
https://miyklas.com.ua/
http://www.edmodo.com/
http://www.geograf.com.ua/
http://www.classtime.com/
http://www.learningapps.org/
https://geographer.com.ua/book
https://naurok.com.ua/
https://osvitoria.media/
http://metod-bank.com.ua/
https://learningapps.org/
https://www.classtime.com/uk/
http://prosvitcenter.org/
http://virtualschool.org.ua/
http://disted.edu.vn.ua/


процесу з передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в 

синхронному або асинхронному режимі. З метою самостійної перевірки рівня 

розвитку предметної компетентності можна рекомендувати учням     

порозв’язувати тестові завдання:   https://www.znonasharu.org.ua. 

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час 

дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства. 

Пропонуємо вчителям поєднати два варіанти виконання навчальних 

програм: шляхом перерозподілу навчальних годин за рахунок резервного часу 

та інтенсифікації освітнього процесу й організації (за можливості) 

дистанційного навчання учнів.  

 об’єднання навчальних тем або укрупнення дидактичних модулів;  

 оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу, який не є 

базовим;  

 використання технологій активного навчання, зокрема проєктної 

діяльності;  

 використання резервних годин навчальної програми та годин, 

передбачених на проведення окремих уроків підготовки до тематичного 

оцінювання, корегування знань та умінь тощо;  

 результати досліджень учні можуть представляти у формі 

мультимедійної презентації, буклету, газети, постеру, фотоколажу, 

ілюстрованої розповіді тощо.  

Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами 

оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, 

визначених Міністерством освіти і науки України (здійснюватися очно або 

дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку) та враховуючи всі 

рівні конгнітивного домену. 

Державна підсумкова атестація учнів проводиться відповідно до 

законодавства.   

Традиційно значну підтримку географам надають науково-методичний 

журнал «Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки 

України, журнал «Географія. Книжковий додаток» науково-популярний 

журнал з природничих дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство. 

Географія. Туризм», що відображають виклики та тенденції у географічній 

освіті. Сторінки видань знайомлять з  ідеями та найкращим досвідом 

педагогічних працівників за всіма напрямами освітніх трансформацій. 

 

Біологія та екологія 

У 2020/2021 навчальному році вивчення біології в 5–9 класах 

здійснюватиметься за навчальними програми, укладеними відповідно до 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), положень Концепції 

Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 №988-р). Програми затверджені наказом Міністерства освіти і 

https://www.znonasharu.org.ua/


науки України від 07.06.2017 № 804 та розміщені на сайті Міністерства 

освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua) у рубриці «Освітні програми. 

Навчальні програми для 5–9 класів». 

Вивчення біології та екології у 10–11 класах здійснюватиметься за 

програмами: 

- Біологія та екологія.10–11 класи. Рівень стандарту. Програму розроблено на 

основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції 

екологічної освіти України (затверджено рішенням колегії МОН України від 

20.12.2001 №13/6-19) та відповідно до положень Концепції Нової української 

школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р); 

- Біологія та екологія. 10–11класи. Профільний рівень. Програму розроблено 

на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) з 

урахуванням змісту кваліфікаційних рівнів згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341), 

Концепцією екологічної освіти України (затвердженою Рішенням Колегії 

МОН України від 20.12.01 № 13/6-19) та відповідно до положень Концепції 

Нової української школи (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 988). 

Програми затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 № 1407 та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки 

України (https://mon.gov.ua/ua) у рубриці «Освітні програми. Навчальні 

програми для 10-11 класів». 

Звертаємо увагу, що використання інформаційно-цифрових ресурсів 

розширить дидактичні можливості освітнього процесу, дозволить ефективно 

вирішити проблему візуалізації навчального матеріалу, дасть можливість 

здобувачам освіти здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність. 

Онлайн-ресурси для використання в освітньому процесі з біології та 

екології, природознавства та основ здоров’я: 

- PlantNet та Plant Identification – додатки для визначення рослин. 

- Мобільний застосунок «Тварини: всі звірі та птахи в тестах із зоології». 

- Канал Explore Documentary Films містить добірку документальних 

фільмів про тварин. 

- FlorAnimal – сайт-енциклопедія з онлайн-тестами, де зібрано величезну 

добірку навчальної та пізнавальної інформації щодо світу тварин та рослин. 

- Вся біологія» – науково-освітній проєкт, присвячений біології 

таспорідненим природничим наукам. 

- TeamLabBody – 3D-додаток з анатомії та «Нормальна анатомія людини». 

Рекомендуємо використовувати додатки у парі – за допомогою TeamLabBody 

здійснювати візуальне дослідження, а із залученням додатка «Нормальна 

анатомія людини» – опановувати теорію. 

- Healthline Body Maps – віртуальний анатомічний атлас у 3D-форматі. 

- На ресурсі Zygote body є можливість переглядати модель тіла людини по 

шарах, змінювати масштаб. 



- «Цікава наука» – українськомовний YouTube-канал, на якому 

представлено добірку пізнавальних відеосюжетів. Кожна серія тривалістю 3-

7 хвилин – це розповідь про певний біологічний процес чи явище. 

Варто наголосити на особливу роль предмета «Біологія»/«Біологія і 

екологія» у формуванні здоров'язбережувальної компетентності, як 

необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я, оволодіння 

знаннями про здоров'я, методи його формування, збереження та зміцнення, 

усвідомлення залежності процесів життєдіяльності і здоров'я людини від 

природних і соціальних факторів, формування готовності учнів 

використовувати набуті знання, уміння і способи діяльності у реальному 

житті для розв'язання практичних завдань.  

В умовах поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 необхідно 

надавати дітям достовірну інформацію та науково-обґрунтовані факти про 

коронавірус для того, щоб зменшити страхи та занепокоєність через хворобу, 

а також підтримувати здатність учнів долати вторинні ефекти 

розповсюдження вірусу на їхні життя. Практичні поради «Як вчителі можуть 

говорити з учнями про коронавірус (COVID-19)» наведено на сайті ЮНІСЕФ 

і сайті НУШ. 

 

Хімія 

У 2020/2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

навчання хімії здійснюватиметься за таким навчальними програмами: 

- 7–9 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 

класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. 

Ознайомитися із програмою можна на сайті МОН за покликанням: 

https://goo.gl/GDh9gC. 

- 8–9 класи із поглибленим вивченням хімії: Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії, затверджена наказом 

МОН України від 17.07.2015 № 983. Ознайомитися із програмою можна на 

сайті МОН за покликанням: https://goo.gl/GDh9gC. 

- 10–11 класи навчатимуться за програмами, розробленими відповідно до 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392: 

- Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 

1407). Ознайомитися із програмою можна на сайті МОН за покликанням: 

https://goo.gl/GDh9gC. 

- Програма з хімії для 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 

1407). Ознайомитися із програмою можна на сайті МОН за покликанням: 

https://goo.gl/GDh9gC. 

Звертаємо увагу, що програми позбавлені поурочного поділу. Вчитель 

може самостійно розподіляти навчальні години і визначати послідовність 

https://goo.gl/GDh9gC


розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, однак так, щоб не 

порушувалася логіка його викладу. 

Варіативна складова навчальних планів до типових освітніх програм 

може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової. У 

такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної 

програми здійснюється вчителем самостійно і фіксується в календарно-

тематичному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи 

його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного 

журналу, відведених для навчального предмета, на підсилення якого 

використано зазначені години. 

Особливу увагу варто звернути на повторення пройденого матеріалу 

підчас карантину. Зокрема, на повторення рекомендуємо виділити перший 

місяць навчання. Необхідність повторення на початку навчального року 

зумовлюється ще й тим, що за час літніх канікул частина знань, необхідних 

для подальшого успішного навчання, забувається. Учні повинні побачити й 

перевірити, що вони пам’ятають, а що – призабули. Це надзвичайно важливо 

для свідомого навчання, забезпечення активності. Уроки повторення на 

початку навчального року дають учителеві можливість визначити, які 

розділи програми добре засвоєні класом, які знання забулися, а також те, які 

прогалини наявні та чи значні вони в знаннях, уміннях, навичках дітей. Усе 

це обов’язково має враховувати вчитель. Він мусить потурбуватися, щоб 

прогалини в знаннях були усунуті завдяки спеціально організованому 

повторенню. Зокрема, чималу роль варто відвести індивідуальній роботі з 

учнями. Обсяг матеріалу для повторення визначається складністю тем й 

рівнем підготовки дітей. 

Повторення має бути посильним для школярів, наприклад, не варто їх 

перевантажувати значною кількістю діагностичних завдань. У зв’язку з цим 

учителеві слід ретельно продумати необхідні контрольні та тренувальні 

вправи, визначити обсяг матеріалу для повторення, а також те, яким чином 

він організовуватиме роботу. У процесі повторення передусім варто 

з’ясувати ступінь володіння учнями поняттями, що будуть необхідні для 

вивчення нового. 

 

Освітня галузь «Технології» 

Інформатика 

У 2020/2021 навчальному році для викладання інформатики у 5-8 

класах, а також у 10-11 класах використовуються навчальні програми, 

затверджені Міністерством освіти і науки України у 2017 році.  

У 2020/2021 році учні 9 класів вперше навчатимуться за програмою 

для 5-9 класів, затвердженою в 2017 році. 

У 9 класі завершується вивчення курсу інформатики в основній школі, 

тому значну увагу слід приділяти узагальненню й повторенню матеріалу, 

повноцінному й цілісному формуванню ІТ-компетентностей. У програмі 

виділено 70 годин на вивчення наступних розділів програми: 

- програмне забезпечення та інформаційна безпека; 



- 3D-графіка; 

- опрацювання табличних даних; 

- бази даних, системи керування базами даних; 

- алгоритми та програми. 

Під час вивчення теми «Опрацювання табличних даних», зокрема, 

розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами 

табличного процесора рекомендуємо проаналізувати теми, вивчені на даний 

час учнями з предметів природничо-математичного циклу, та обрати задачі, 

які можна реалізувати засобами табличного процесора.  

Звертаємо увагу на те, що згідно з програмою, час, необхідний для 

досягнення результатів навчання, визначається вчителем залежно від рівня 

попередньої підготовки учнів, обраної методики навчання, наявного 

обладнання тощо, однак на опанування тем змістової лінії «Моделювання, 

алгоритмізація та програмування» має приділятися у 9 класі не менше 30% 

часу, що становить 21 годину. 

Для усунення прогалин у знаннях учнів на початку 2020-2021 

навчального року рекомендуємо провести вхідне оцінювання учнів (без 

виставлення оцінки) з метою діагностування рівня навчальних досягнень 

учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, 

узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями 

дистанційно. Також у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 

навчальний рік рекомендуємо суттєво збільшити навчальний час на 

узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

 

 

Трудове навчання 

У 2020/2021 н.р. відповідно до типових освітніх програм для закладів 

загальної середньої освіти на вивчення предмета у 5- 6 класах відводиться 2 

год. на тиждень, у 7-9 класах – 1 год. на тиждень. Кількість годин трудового 

навчання в усіх класах може збільшуватися за рахунок годин варіативної 

складової навчальних планів, передбачених на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та консультації. За рахунок таких годин 

також можливе впровадження курсів за вибором технологічного 

спрямування. 

Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за навчальною 

програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. 

Програму розміщено на офіційному вебсайті міністерства 

Навчальна програма зорієнтована на формування в учнів ключових і 

предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового 

навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей. 

Провідним завданням учителя є реалізація очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, які виписані таким чином, щоб вони 

були спільними для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи  і без 

такого поділу. При цьому, шлях досягнення результатів визначає учитель 



відповідно до матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, 

інтересів і здібностей учнів, фахової підготовки самого учителя. 

На основі навчальної програми предмета 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. 

При плануванні навчального процесу вчитель самостійно формує 

теми, які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення 

об'єкти проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних 

годин, необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки 

матеріалу тощо. Така академічна автономія учителя «обмежена» лише 

запланованими очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, які визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, 

розділу чи окремого уроку. 

Для складання календарно-тематичного планування, визначення 

змісту навчального матеріалу рекомендуємо слідувати такому алгоритму: 

1. Обрати об’єкти проєктно-технологічної діяльності учнів (проєкти) 

та визначити їх кількість; 

2. Обрати основні та (за потреби) додаткові технології для 

проєктування й виготовлення кожного обраного виробу; 

3. Спланувати очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; 

4. Визначити орієнтовну кількість годин, необхідних для виконання 

кож- ного проєкту; 

5. Сформулювати теми та зміст уроків із проєктування та виготовлен- 

ня кожного об’єкта проєктно-техноло- гічної діяльності учнів; 

6. Спланувати теми та зміст уроків із технології побутової діяльності 

та самообслуговування. 

Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці 

відбувається за бажанням учнів та здійснюється відповідно до нормативів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02р. № 

128, а саме: за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 

25 для сільських. якщо кількість учнів  у класі не дає змоги здійснити поділ 

на групи, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з 

паралельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної 

складової навчального плану. Також, згідно з рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, класи можуть 

ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної за рахунок 

зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. 

Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці треба 

звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої 



санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, 

ознайомлювати із заходами попередження травматизму. 

 

Технології (10-11 класи) рівень стандарту 

У 10-11 класах Типовими освітніми програмами навчальний предмет 

технології віднесено до вибірково-обов’язкових. якщо учні обрали предмет 

технології, то на освоєння предмета відводиться 105 годин в 10 чи 11 класах. 

Можливі також варіанти, за якими ці 105 годин освоюються в 10 і в 11 класах 

(70+35 чи 35+70). 

Навчання здійснюється за програмою, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407, яка розміщена на 

офіційному вебсайті. 

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну 

структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних 

модулів, з яких учні спільно з учителем обирають лише три, для вивчення 

упродовж навчального року (двох): «Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки 

декоративно-ужиткового мистецтва», «Дизайн сучасного одягу», «Краса та 

здоров’я», «Кулінарія», «Ландшафтний дизайн», «Основи підприємницької 

діяльності», «Основи автоматики і робототехніки», «Комп’ютерне 

проектування», «Креслення». 

Навчальний модуль, за своїм змістовим наповненням, є логічно 

завершеним навчальним (творчим) проєктом, який учні виконують 

колективно або за іншою формою визначеною учителем. Кількість годин, що 

відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, учитель визначає 

самостійно з урахуванням особливостей проєктної діяльності учнів, 

матеріальних можливостей школи тощо. 

 

Технології (10-11 класи) профільний рівень 

Типовими освітніми програмами для вивчення предмета технології  у  

профільних класах передбачається по 6 годин у 10 та 11 класах. Навчання 

здійснюється за однією з профільних програм, що розміщені на офіційному 

сайті міністерства чи за програмами професійного навчання, затвердженими 

Міністерством освіти і науки від 23.09.2010 р. № 904 з використанням, за 

потреби, часу навчальної практики у 10 класі. 

Здійснення професійно-технічного навчання в закладах загальної 

середньої освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах 

(міжшкільних ресурсних центрах) можливе і за іншими професіями, за умови 

дотримання вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти. У 

випадку, коли кількість годин на опанування професії менша передбаченої 

навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні курси та 

курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають відповідний 

гриф Міністерства. 

Змістове наповнення технологічного профілю також може складатися 

з декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються 



учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати відповідний гриф 

МОН України. 

Курси за вибором «Професійні проби» можуть освоюватися за 

рахунок варіативної складової навчальних планів учнями, які навчаються за 

будь-яким профілем. 

 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» 

Фізична культура 

Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи 

збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує 

комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, 

удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної 

життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних 

вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості. 

Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить 

навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні та 

є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої 

освіти у 2020/2021 навчальному році на вивчення предмета «Фізична 

культура» в інваріантній складовій передбачено: 5–9 класи – 3 год; 10 клас – 

3 год; 11 клас – 3 год.; для профільного рівня: 10 клас – 6  год; 11 клас – 6 

год. 

Навчальні програми з фізичної культури для 5-9 та 10-11 класів 

побудовані за модульною системою і містять інваріантну (обов’язкову) 

(теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка) та варіативну 

складову яка складається з модулів. У зв’язку зі збільшенням кількості годин 

на викладання навчального предмета в 11 класі рекомендується збільшити 

кількість модулів для опанування учнями до 4.  

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 

та 10-11 класи є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні 

традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається 

обов’язковим опитуванням. Перед початком навчального року шкільне 

методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у 

кожному класі.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад 

формує самостійно з варіативних модулів. На їх опанування відводиться 

приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість 

мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення 

окремих модулів. 

Сучасний урок фізичної культури вимагає:  

- застосування елементів інноваційних методів навчання;  

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості;  

- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними 

вправами;  



- використання диференційованого підходу до організації освітнього процесу 

з урахування індивідуальних особливостей здоров’я і фізичної підготовки 

учнів.  

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних 

технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та 

виховання. Безперечно, основною формою роботи вчителя щодо залучення 

дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом є урок 

фізичної культури. Під час уроку можна використовувати такі  форми 

роботи: групової навчальної діяльності учнів; дрібногрупової навчальної 

діяльності; колового тренування; парні форми. Ці освітні технології та 

інтерактивні методи навчання сприятимуть кращому розумінню учнями 

навчального матеріалу, підвищенню рівня знань з предмета «Фізична 

культура»,  а також бажання учнів поліпшувати свої спортивні досягнення. 

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а 

також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути 

обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме 

навантаження для учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та 

спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.  

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні 

отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на 

підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-

оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель 

разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих 

занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх 

виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, 

відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною 

програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні 

навчальних досягнень. 

 

«Захист України» 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 

2020 року №143 з 1 вересня 2020 року назву навчального предмета «Захист 

Вітчизни» змінено на «Захист України». 

Він вивчається на підставі діючого законодавства та входить до 

інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом МОН України. 

«Захист України» є обов’язковим навчальним предметом, який 

вивчається в навчальних закладах системи загальної середньої освіти 

впродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і 

навчально-тренувальних занять (дівчата). Оцінка за навчально-польові 

заняття (збори) НПЗ і навчально-тренувальні заняття (дівчата) НТЗ 

виставляється окремо від семестрових (після другого семестру) та визначає 

підсумкову (річну) на рівні з семестровими. 

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 н.р. на вивчення предмета «Захист України» в інваріантній 



складовій передбачено: 10-11 класи (рівень стандарту) - 1,5 та 2 години за 

умови виділення 0,5 годин з варіативної складової навчального плану; 10-11 

класи (профільний рівень) – 5годин на тиждень. 

Метою навчального предмета «Захист України» є формування в 

учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 

Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного 

уявлення про військово-патріотичне виховання. Військово-патріотичне 

виховання визначено складовою національно-патріотичного виховання, що в 

часи воєнної загрози стає пріоритетом національно-патріотичного виховання. 

Військово-патріотичне виховання орієнтоване на формування у зростаючої 

особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати 

військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як 

особливому виді державної служби. його зміст визначається національними 

інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у 

збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. 

Під час викладання навчального предмета «Захист України», окрім 

загальних підходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, 

наочності та ін.), потрібно враховувати те, що молода людина 16-17 років 

(допризовного віку) складає перше системне враження про Збройні сили 

України і в цілому про сучасну проблематику Національної безпеки та 

оборони нашої держави. Тому, варто акцентувати увагу саме на такій 

привабливості предмету, а не на заучуванні нормативно-правових актів, 

військових понять та визначень. 

Для стимулювання пізнавальної активності учнів, їх дієву самостійну 

діяльність під час уроків тематичного плану №1, бажано використовувати 

роботу в групах, схожих до військових формувань, підрозділів (двійки, 

трійки, відділення тощо), а під час уроків тематичного плану №2 – 

розширювати діапазон організаційних форм, методів навчання, способів 

навчальної взаємодії, які максимально наближають навчальний процес до 

реального життя та забезпечують практичну спрямованість навчання для 

чого застосовують: 

- вправи і завдання до них, що створюють передумови для співпраці, 

активної участі учнів у процесі навчання; 

- завдання, що спонукають до діалогу, висловлюванню власних 

думок, міркувань, позицій, способів розв’язання проблеми; 

- завдання творчого характеру, при розв’язанні яких учні виявляють 

ініціативу, самостійність, мають право вибору та власної аргументації; 

- завдання, що спонукають до обміну думками, враженнями, 

включають спеціально сконструйовані ситуації вибору та моделюванню 

життєвих ситуацій. 

Сучасні виклики сприяли трансформації освітнього процесу та 

формуванню нових освітніх концепцій, серед яких ключовою стає концепція 

навчання протягом усього життя. Важливе значення надається самостійній 

роботі, рівноправним стосункам між педагогом і учнем. Особливої 



актуальності ці зміни набули у зв’язку з необхідністю застосування 

дистанційного навчання,  досвід якого варто використовувати в перспективі. 

Відповідно до навчального плану, уроки проводяться: 10 клас – по 1,5 

години на тиждень протягом навчального року; 11 клас – по 1,5 години на 

тиждень протягом навчального року, та 18 годин відводиться на проведення 

навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому 

закладі, які рекомендовано провести три дні поспіль, або, якщо немає такої 

можливості – під час занять за розкладом закладу освіти до кінця другого 

семестру. При тижневому навантаженні по дві години на тиждень: 10 клас та 

перший семестр 11 класу – по 2 години, другий семестр 11 класу – по 1 

годині на тиждень та 18 годин – на проведення навчально-польових занять 

(зборів) (програма для юнаків,  тематичний  план № 1) і навчально-

тренувальні заняття (дівчата, тематичний план № 2). У кожному періоді 

предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Дівчата за їх власним 

бажанням (особистим вмотивованим рішенням) (у разі згоди батьків, 

опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. 

Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подання 

відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, 

навчаються за програмою для групи дівчат. Навчальний предмет при цьому в 

обох випадках називається «Захист України» з уточненням «Основи 

медичних знань».  

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від 

кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи 

навчаються за індивідуальними навчальними планами. 

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття 

проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок 

учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчально-

польові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на 

базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих 

установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів. До їх 

організації та проведення залучаються обласні, міські/районні ТЦК та СП, 

органи місцевого самоврядування. 

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист 

України» в закладах загальної середньої освіти усіх типів є урок, що 

проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та 

навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми. 

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, 

організованість, відповідальність учнів. 

Заняття з предмета «Захист України» в усіх закладах загальної 

середньої освіти слід починати з виконання гімну України. Обов'язковою 

умовою для тематичного плану №1 є: шикування, перевірка готовності класу 

до уроку і тренування (розминки, стройового тренажу) за тематикою уроку 

протягом 3-5 хв., стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою 

підтримуються на зразок статутних взаємовідносин між військовослужбовця- 



ми Збройних сил України та правоохоронних органів. Для тематичного плану 

№ 2 заняття організовуються згідно статуту закладу освіти. 

Обов’язкова форма одягу для вчителя під час проведення занять з 

предмета «Захист України»  (програма для юнаків) 

– військова (форма Збройних формувань України). 

Рекомендована форма одягу для учнів під час проведення занять з 

предмета «Захист України» (програма для юнаків) – військова (форма 

Збройних формувань України). 

Рекомендуємо у вересні 2020 року з учнями 11 класів спланувати та 

провести комплексні уроки за тематикою, що вивчалась під час 

дистанційного навчання. Актуальною є проблема своєчасності надання 

невідкладної домедичної допомоги постраждалим під час надзвичайних 

ситуацій мирного та військового характеру. За оцінкою медичних фахівців, в 

Україні із 100 осіб, які померли на догоспітальному етапі, 20% летальних 

випадків пов'язані з отриманням травм, несумісних з життям, а інші 80% 

випадків – з недостатньою системою організації надання медичної допомоги 

постраждалим безпосередньо в зоні НС та неефективністю здійснення 

заходів з медичної евакуації постраждалих до лікувальних закладів. 

Першочерговим завданням для вирішення зазначеної проблеми є 

забезпечення якомога раннього початку надання до- медичної допомоги 

постраждалим. Для цього під час вивчення предмета «Захист України», в 

частині розділу «Основи медичних знань» центральне місце відводиться 

навчанню навичкам надання домедичної допомоги. 

Навчання з домедичної допомоги регламентується Законом України 

від 05.07.2012 р. № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу» та наказом 

Міністерства охорони здоров'я від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження 

порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах» . 

У статті 1 наводиться визначення домедичної допомоги, це: 

невідкладні дії та організаційні заходи, які направленні на врятування та 

збереження життя та здоров’я людини у невідкладному стані та зменшення 

наслідків дії на їх здоров’я, що надають пересічні громадяни або рятівники 

які не мають медичної освіти. 

Метою вивчення розділу «Основи медичних знань» є засвоєння 

базових теоретичних положень першої долікарської допомоги, оволодіння 

практичними навичками надання невідкладної домедичної допомоги 

потерпілим на місці події та при транспортуванні до лікувального закладу. 

Основними завданнями є оволодіння знаннями, вміннями та навичками до- 

медичної допомоги постраждалим із метою збереження їм життя; надання 

першої медичної допомоги при різних видах ушкоджень мирного та 

військового часу, невідкладних станах та нещасних випадках; способи 

перенесення і транспортування потерпілих; надання домедичної допомоги 

при: порушенні дихання, зупинці серцевої діяльності, опіках та 

відмороженнях, утопленні та інших видах механічної асфіксії, 

непритомності, шоку, загальному переохолодженні організму, тепловому та 



сонячному ударах, отруєннях чадним газом та іншими отрутами, ураженні 

електричним струмом. 

Надзвичайна важливість вивчення даного питання висуває нові  

вимоги до організації навчання в умовах сьогодення, а саме включення до 

навчальної програми елементів тактичної медицини та постійне 

удосконалення матеріальної бази для відповідного забезпечення навчального 

процесу (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо). 

Слід акцентувати  на   відмінностях в наданні домедичної допомоги на 

полі бою від аналогічної в цивільних умовах.  

Істотного значення набуває рівень відповідної підготовки вчителів, які 

б могли якісно викладати предмет з урахуванням певних особливостей. 

Відповідно до сучасних вимог щодо розвитку професійних компетенцій та 

для оволодіння базовими маніпуляціями і обов’язковими уміннями навчання 

надання домедичної допомоги вчителям бажано пройти відповідні курси. Б

 Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист 

України» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням 

заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними 

керівництвами та настановами.  

Керівники  закладів  загальної середньої освіти зобов’язані вживати 

заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати 

необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою 

технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, 

стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та 

добиватися їх суворого виконання. 

Перед початком занять керівник закладу загальної середньої освіти 

зобов'язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, 

учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх 

виконання. 

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 

несуть учителі предмета «Захист України». 

 
Освітня галузь «Мистецтво» 

«Музичне мистецтво»  та «Образотворче мистецтво» 

У 2020/2021 навчальному році загальну мистецьку освіту в основній 

школі учні опановуватимуть відповідно до Наказу МОН України від 

20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня» за програмою для закладів загальної 

середньої освіти «Мистецтво. 5–9 класи» (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. 

Сотська та ін.) (оновлена), затвердженої наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», що вміщує три блоки: «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». 

Навчаючи мистецтву в основній школі, варто пам’ятати, що місія вчителя – 

сприяти зростанню в учнів інтересу до мистецтва, стимулювати до 

самостійної художньо-пізнавальної та творчої діяльності з метою 



самореалізації та саморозвитку, створювати такі умови, за яких кожен 

здобувач освіти міг би реалізувати власні можливості, потреби, інтереси. 

Мистецька освіта учнів 10–11 класів здійснюватиметься за 

навчальними програмами «Мистецтво. 10–11 кл. Рівень стандарту» та 

«Мистецтво. 10–11 кл. Профільний рівень» (авт. Т. Абрамян, Л. Аристова, О. 

Гайдамака, М. Гараздовська, О. Гречана та ін.), розробленими відповідно до 

Наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та 

затвердженими наказом МОН від 23.10 2017 № 1407 «Про надання грифу 

навчальним програмам для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої 

освіти». 

Звертаємо увагу на те, що, укладаючи календарне планування на 

2020/2021 навчальний рік, учителям слід передбачити час для моніторингу 

навчальних досягнень, здобутих учнями під час дистанційного навчання в 

період карантину, а також час для повторення та корекції основних 

компетентностей, формування яких відбувалося із використанням технологій 

дистанційного навчання у 2019/2020 навчальному році. 

Рекомендуємо відтермінувати початок вивчення нових тем, 

передбачених для опрацювання у 2020/2021 році, з метою уникнення 

нагромадження матеріалу та запобігання надмірного навантаження учнів на 

початку навчального року. Укласти календарне планування на 2020/2021 

навчальний рік варто за рахунок ущільнення навчального матеріалу шляхом 

об’єднання суміжних за змістом навчальних тем. 

Доцільно застосовувати елементи змішаного навчання. Змішане 

навчання – це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання 

онлайн-навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі 

не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до 

традиційних, а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і 

«перевертає» клас. Запропонуйте учням самостійно у зручний для них час 

переглянути невеликий відеоролик, відеофільм чи здійснити віртуальну 

екскурсію (попередньо розмістивши матеріал чи посилання на нього на 

власному блозі чи сайті закладу освіти), а в класі проаналізуйте, обговоріть 

чи подискутуйте на запропоновану тему. Це зекономить дорогоцінний час на 

уроці і дасть змогу більше попрацювати творчо. 

 

Початкова школа 

Організація освітньої діяльності у початкових класах закладів  

загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р. здійснюватиметься відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 

Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p ), Державного 

стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2019 р. № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту 

https://cutt.ly/OyA9z5p


початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах).  

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідними Державними стандартами результатів навчання, є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про 

освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»). 

Освітні програми розробляються та затверджуються відповідно до 

законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». 

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні 

програми, що затверджені відповідно до чинного законодавства. 

  З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення 

діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році 

освітня програма закладу освіти може розроблятися на основі:  

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);  

для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);  

для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

 У навчальному плані освітньої програми закладу освіти 

конкретизується розподіл годин інваріантного (у випадку викладання 

інтегрованого курсу двома педагогічними працівниками) та варіативного 

складників. 

 Під час складання освітніх програм та відповідних навчальних планів 

заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин 

навчального плану в межах 15 % від загального обсягу навчального 

навантаження. При цьому можливою є зміна моделей інтеграції освітніх 

галузей. Використання годин варіативного складника навчальних планів 

може йти на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного 

складника, упровадження курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять. Вибір між упровадженням курсів за 

вибором і проведенням індивідуальних консультацій та групових занять, 

заклад освіти здійснює з урахуванням індивідуальних навчальних 

можливостей та пізнавальних інтересів здобувачів освіти і спрямовує на 

забезпечення умов диференціації та індивідуалізації освітнього процесу. З 

цією метою та відповідно до п.7 статті 12 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» щодо функціонування міжкласних груп у 

навчальному плані, починаючи з 2 класу, під час розподілу годин 

варіативного складника можна передбачити вивчення курсів за вибором 

міжкласними групами. Умовою для їх формування має бути запит батьків, 

наявність груп дітей з різними пізнавальними інтересами, готовність 

педагогів до проведення курсів за вибором та більше 1 класу на паралелі у 

закладі освіти. У разі включення курсів за вибором для міжкласних груп до 

навчального плану кількість годин варіативного складника для певної 

паралелі не повинна перевищувати  суми годин варіативного складника для 



кожного класу. У розкладі уроків такі курси мають бути в кінці навчального 

дня. У разі використання варіативної години на вивчення курсу за вибором 

до переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, 

додається програма цього курсу. Програма курсу за вибором повинна мати 

відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для 

використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти 

https://cutt.ly/oyP5J3V; https://bitly.su/Cb9ln2YP . 

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128) під час вивчення української та 

іноземної мов, інформатики клас може ділитися на групи за умови 

відповідної кількості учнів у класі (більше 27). Можливість поділу класів на 

групи при вивченні окремих предметів має бути зафіксована в освітній 

програмі закладу освіти. 

На основі 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. Учитель може самостійно переносити теми 

уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати 

кількість годин на вивчення окремих тем. 

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації та 

необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширення 

вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що 

забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного 

планування з предметів вивчення важливо врахувати можливість організації 

освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для 

організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися 

методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 

1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями 

«Організація дистанційного навчання в школі» (упорядник І. Коберник), 

розробленими за підтримки МОН України https://cutt.ly/MynTayc  

Ураховуючи завершення 2019/2020 н.р. в умовах дистанційного 

навчання, під час календарно-тематичного планування опрацювання 

програмового матеріалу на 2020/2021 н.р. пропонуємо збільшити тривалість 

проведення повторення, узагальнення і систематизації вивченого за 

попередній рік. Протягом першого-другого тижнів очного навчання провести 

діагностувальні (без бального оцінювання) роботи з метою виявлення 

навченості здобувачів освіти та їх готовності до подальшого усвідомленого 

https://cutt.ly/oyP5J3V
https://bitly.su/Cb9ln2YP
https://cutt.ly/MynTayc


опанування програмового матеріалу. За результатами діагностики 

спланувати матеріал для повторення, узагальнення і систематизації, водночас 

забезпечивши диференціацію й індивідуалізацію цієї роботи.  

Наголошуємо, що на початку навчального року бажано уникати 

елементів змагання, доцільно приділяти увагу згуртуванню учнівського 

колективу аби не створювати ситуацію колективної зневаги до окремих учнів 

та передумови булінгу. 

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах 

очного та дистанційного навчання пропонуємо під час календарно-

тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних 

планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання 

програмового матеріалу. Під час вибору на початку навчального року 

навчально-методичного комплексу для вивчення предмета передбачити 

можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання 

в умовах очного навчання.  

Організація освітнього процесу і в умовах очного, і в умовах 

дистанційного навчання не повинна призводити до перевантаження учнів та 

має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.  

Задля забезпечення повноцінного освітнього процесу викладання 

онлайн, рекомендуємо застосовувати онлайн-інструменти, використовуючи 

сучасні електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи 

Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо. Актуальною формою 

навчання є також розміщення записів відеоуроків з різних навчальних 

предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування учнів та батьків про 

освітні ресурси, що сприятиме засвоєнню знань учнів/учениць різних рівнів.   

У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті 

вчитель – учень – батьки – вчитель. Доцільним є використання такої 

технології навчання при карантині, відсутності дитини на уроці, поясненні 

важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом 

здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу 

якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти.  

Навчальний матеріал, який підлягає впровадженню в інформаційне 

середовище, повинен бути підготовленим заздалегідь. Він може бути 

представлений у файлах, розроблених у сторонніх програмних додатках. 

Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або 

електронний урок. Це колективна форма навчання, якій властиві постійний 

склад учнів, певні рамки занять, жорстка регламентація навчальноїоботи над 

одним і тим же для всіх навчальним матеріалом. За структурою та змістом 

він повністю відповідає традиційному урокові і залежить від вибору вчителя.  

Такий урок проводиться в певних часових рамках, при яких вчитель 

керує індивідуальною і груповою діяльністю учнів з метою засвоєння учнем 

основ вивченого матеріалу, виховання і розвитку творчих здібностей. 

Дистанційний вчитель – автор уроку. Він проводить більшу підготовку 

по створенню навчального ресурсу, який є основою всього заняття. 



Практичні завдання для учнів 1-2 класів розміщені на сайті Освіта.ua, 

платформа для вивчення математики Matifik, а також завдання на Порталі 

вчителів початкових класів “Урок”, Вчитель вчителю, учням та батькам та 

сайт з дитячої творчості Крокотак.Вчи.юа — це міжнародна онлайн 

платформа, де учні початкової школи усієї України вивчають математику в 

інтерактивній формі.Освітній портал a+b (https://miyklas.com.ua/p) пропонує 

завдання з математики та інформатики для учнів початкової школи. 

Цікавими для учнів молодших класів будуть просвітницькі канали 

NEED/animationstudio та Книга-мандрівка. 

У 3-4 класах допускається застосування технології «перевернутий 

клас» (учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці 

проводить практичне підкріплення знань учнів), «ротація за станціями» (учні 

працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: 

групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем 

тощо), «ротація за кімнатами» (учні працюють у класі та за визначеним 

графіком проходять окремі станції: групова робота, спілкування з учителем 

тощо, а для виконання самостійної роботи за комп’ютером переходять у 

комп'ютерний клас). 

 Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному 

журналі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного 

журналу учнів початкових класів, затверджених наказом МОН від 07.12.2018 

№ 1362 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 09.01.2020 № 21). 

 В умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється увага 

до роботи з формування навичок самоорганізації і самонавчання, уміння 

виокремлювати серед потоку інформації ту, яка цікавить найбільше, яка 

потрібна для виконання певного навчального завдання тощо. У зв’язку з цим 

зростає актуальність самоосвітньої діяльності учнів у позаурочний час. Її 

зміст, характер, форми роботи скеровує вчитель через пропозицію 

дидактично доцільних домашніх завдань, починаючи з 2 класу. Домашні 

завдання мають забезпечувати диференціацію освітнього процесу з 

урахуванням вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей 

здобувачів освіти, їх пізнавальних інтересів та готовності самостійно 

виконувати те чи інше завдання. Під час вибору домашнього завдання, 

визначення його обсягу необхідно враховувати часові затрати дитини на 

виконання, сумарний час виконання домашніх завдань з різних предметів 

вивчення у співвіднесенні з Державними санітарними вимогами, якими 

визначено, що учень 2-го класу може витрачати протягом дня на виконання 

домашнього завдання максимум 40 хвилин, 3-го класу – 70 хвилин, 4-го 

класу – 90 хвилин. 

Особливості організації освітнього процесу в 3 класі 

У 2020-2021 навчальному році заклади загальної середньої освіти 

продовжують впровадження концептуальних засад реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Пріоритетними залишаються 

завдання створення освітнього середовища для реалізації інтегративного 

підходу до компетентнісно орієнтованого навчання, забезпечення умов для 

https://osvita.ua/school/61828/
https://www.matific.com/ua/uk/home/
http://www.yrok.net.ua/
https://teacher.at.ua/publ/3
http://krokotak.com/
https://miyklas.com.ua/p
https://www.youtube.com/channel/UCCNojxjNLyszjuLE2kqvXmg
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взаємодії учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства та 

в умовах психологічної комфортності. Водночас необхідно враховувати, що 

учні 3 класу розпочинають другий цикл початкової освіти. Він передбачає 

інтегративно-предметну основу організації освітнього процесу зі 

зменшенням у ньому частки ігрових методів відносно проблемно-пошукових, 

дослідницьких та інших методів навчання. Ця особливість зумовлює певні 

організаційні зміни та вибір таких методик, які створюють для учня ситуацію 

самостійного вибору, вияву відповідальності й ініціативності, критичної 

оцінки й сміливості у прийнятті рішень, здатності в команді вирішувати 

проблеми. Відповідно основними видами діяльності учнів мають бути 

дослідницька, пошукова, творча тощо. Ігрову діяльність пропонується 

організовувати для проведення дидактичних, ділових ігор, ігор-стратегій 

тощо.  

Задля збереження наступності з попереднім адаптаційно-ігровим 

циклом навчання рекомендовано навчальний день учнів 3 класів розпочинати 

ранковою зустріччю з дотриманням методики її проведення. Окрім 

психологічного налаштування учнів на роботу протягом дня доцільно 

ранкові зустрічі присвячувати введенню теми дня, тижня, окресленню певної 

навчальної проблеми, компетентнісно орієнтованого завдання, які необхідно 

виконати у процесі подальшої навчальної діяльності.  

Варіативність організації освітнього процесу в 3 класі забезпечується 

двома типовими освітніми програмами, що відрізняються моделями 

інтеграції змісту освітніх галузей та його визначеністю/невизначеністю за 

роками навчання. Спільним для обох освітніх програм є підходи до 

організації освітнього процесу та оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти.  

Наголошуємо, що необхідно дотримуватись вимог статті 17 Закону 

України «Про повну загальну середню освіти» щодо права учнів на 

справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та 

доброчесне оцінювання результатів його навчання. Звертаємо увагу, що у 

третьому класі застосовується формувальне і підсумкове за рівнями 

навчальних досягнень оцінювання.  

Формувальне оцінювання здійснюють з метою отримання інформації 

про досягнення учнів задля прийняття рішень про наступні кроки в навчанні 

як учителем, так і учнем. Ефективність формувального оцінювання 

забезпечується його безперервністю та партнерською взаємодією учасників 

освітнього процесу. Формувальне оцінювання ґрунтується на критеріях, що 

визначаються вчителем з поступовим залученням до цього процесу учнів для 

кожного виду роботи та виду навчальної діяльності. Враховуючи рівень 

сформованості уміння вчитися, навичок самооцінювання і взаємооцінювання, 

уміння визначати для себе певні завдання, робити вибір, пропонуємо 

залучати третьокласників до складання/коментування інструкцій завдань, 

опису способу його виконання, очікуваного результату (продукту) та 

характеристик, яким він має відповідати. Радимо спонукати учнів до 



аргументованого самооцінювання і взаємооцінювання з визначенням того, 

що дозволило досягти успіху, чи, що призвело до утруднень.  

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: постійного 

педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами 

діяльності учнів та коментарів самого учня, інших учнів, учителя; 

застосування різних прийомів отримання зворотного зв’язку щодо 

сприйняття, розуміння, застосування учнями навчального матеріалу;  

визначення динаміки нарощування якісних показників результатів навчання 

у поточній навчальній діяльності; поточного аналізу змістового накопичення 

учнівського портфоліо; самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів; співбесід із батьками учнів задля врахування їх думки щодо 

особистісного розвитку та соціалізації тощо.  

Оцінювання особистих досягнень учня відбувається вербально 

відповідно до шкали оцінювання у свідоцтві досягнень: має значні успіхи; 

демонструє помітний прогрес; досягає результату з допомогою вчителя; 

потребує значної уваги і допомоги.  

Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік у 

свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні.  

Прогрес учня протягом року відслідковується за щоденниками 

педагогічних спостережень та учнівським портфоліо, результатами 

діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно орієнтовані завдання. 

Діагностувальні роботи можуть бути усними чи письмовими, у формі 

тестових завдань чи комбіновані, можуть передбачати практичну роботу 

тощо. Форму роботи, зміст завдань, спосіб зворотного зв’язку учитель обирає 

самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностувальних 

робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих 

завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до виконання того чи 

іншого завдання. У 3 класі тривалість виконання діагностувальної роботи не 

повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв інструктаж, 35 хв – 

виконання роботи).  

Протягом навчального дня рекомендовано проводити не більше 1 

діагностувальної роботи. З метою уникнення збігів часу проведення 

діагностувальних робіт терміни необхідно враховувати і узгоджувати під час 

календарно-тематичного планування. Ураховуючи можливість коригування 

термінів виконання календарно-тематичного плану і 20 % резервного часу 

програми, дата проведення діагностувальної роботи може бути змінена на 

підставі аналізу результатів спостережень у процесі формувального 

оцінювання. Результати діагносувальних робіт зберігаються у портфоліо 

учня і не фіксуються у класному журналі.  

Оцінювання навчальних досягнень відбувається вербально за рівнями: 

високий, достатній, середній, початковий. Звертаємо увагу, що оцінюються 

вміння, які є обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною 

освітньою галуззю. Оцінювання результатів навчання здійснюється 

наприкінці вивчення теми, кількох тем або логічно завершеної частини 

змісту навчальної програми предмета вивчення.  



У 3 класі до журналу записуються лише результати завершального 

(підсумкового) оцінювання за кожен семестр.  

Річне оцінювання здійснюється на підставі результатів оцінювання за 

останній семестр.  

Результати навчання зазначаються на відповідних сторінках 

навчальних предметів, використовуючи такі позначення: П – початковий 

рівень; С – середній рівень; Д – достатній рівень; В – високий рівень.  

У свідоцтві досягнень рівні сформованості вмінь, які є обов’язковими 

результатами навчання, визначеними за кожною освітньою галуззю, 

фіксуються в кінці навчального року.  

Свідоцтво досягнень вкладається в особову справу учня.  

 

Особливості реалізації типової освітньої програми, розробленої під 

керівництвом Савченко О. Я., в 3 класі 

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова 

За типовою освітньою програмою, створеною колективом під 

керівництвом О. Я. Савченко, мовно-літературна освітня галузь у 3 класі 

реалізується через окремі предмети «Українська мова» і «Літературне 

читання». Відведені у типовому навчальному плані на цю галузь 7 

навчальних годин рекомендуємо розподілити порівну на кожен предмет, по 

3,5 години. Під час складання розкладу радимо впродовж тижня планувати 

три уроки української мови і три уроки читання. Сьомий урок на одному 

тижні присвячувати розвитку мовлення, а на іншому – позакласному 

читанню.  

Уроки української мови у 3 класі необхідно спрямовувати на 

реалізацію таких завдань: виховання в учнів позитивного емоційно-

ціннісного ставлення до української мови, формування пізнавального 

інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; 

розвиток зв’язного мовлення, уяви, пізнавальних здібностей, логічного, 

критичного та образного мислення школярів; формування повноцінної 

навички письма, вміння брати участь у діалозі, створювати короткі усні й 

письмові монологічні висловлення; дослідження мовних одиниць і явищ з 

метою опанування початкових лінгвістичних знань і норм української мови; 

залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.  

Зміст та очікувані результати початкового курсу української мови визначено 

за такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».  

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в 

молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й 

оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних 

ситуаціях; спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній 

формах заради досягнення певних життєвих цілей.  



Розвиток у третьокласників умінь сприймати й аналізувати усну 

інформацію здійснюється на матеріалі елементів мовного потоку (звуків, 

складів, слів, словосполучень, речень), текстів та інструкцій щодо виконання 

навчальних дій. Для формування умінь аналізувати та інтерпретувати 

сприйняті на слух тексти радимо використовувати різні жанри художніх 

текстів (казки, оповідання, вірші), а також науково-популярні, навчальні та 

медіатексти. Під час їх опрацювання доцільно пропонувати третьокласникам 

запитання і завдання, що передбачають відтворення основного змісту усного 

повідомлення, запам’ятовування елементів фактичного змісту (Хто? Що? Де? 

Коли?), встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо. Система завдань 

за змістом прослуханого має спонукати учнів відповідати на запитання, 

ставити запитання до усного повідомлення, вибирати необхідну або цікаву 

інформацію з почутого та пояснювати свій вибір, розповідати про почуття, 

які викликав прослуханий текст, пояснювати, чому щось сподобалось у 

почутому повідомленні, а щось – ні.  

Розвиток умінь спілкуватися з іншими людьми необхідно здійснювати 

в процесі складання діалогів і побудови усних зв’язних висловлень. 

Ефективними для розвитку діалогічного мовлення і, водночас, цікавими для 

учнів є інсценізація прочитаних творів, розігрування сценок, описаних у 

фрагментах текстів, читання розмови персонажів в ролях, проведення 

інтерв’ю тощо. Крім того, доцільно використовувати завдання, що 

передбачають доповнення діалогу репліками-відповідями на подані 

запитання, побудову запитань до запропонованих реплік-відповідей, 

розігрування діалогу за ситуативним малюнком, складання діалогу за 

словесно описаною вчителем ситуацією, продовження діалогу за поданим 

початком.  

У процесі складання і розігрування діалогів необхідно вчити дітей 

доречно вживати ввічливі слова, українські форми звертання до дітей та 

дорослих, дотримуватись правил етикету у спілкуванні з людьми різного віку 

й статусу.  

Уміння будувати монологічні усні зв’язні висловлення формуються в 

процесі переказування текстів та складання власних розповідей, описів, 

найпростіших міркувань. Під час переказування слід націлювати учнів на те, 

що той самий епізод із тексту можна передати різними словами, і спонукати 

дітей не прагнути дослівно відтворювати оригінал тексту або фрази і речення 

своїх однокласників, а переказувати текст своїми словами. Водночас, 

заохочувати вживати виражальні засоби мови, використані автором тексту.  

Формуючи в третьокласників уміння будувати самостійні усні зв’язні тексти, 

варто використовувати різноманітні допоміжні матеріали: малюнки і серії 

малюнків, опорні слова, початок або початок і кінцівку тексту тощо. Цінним і 

цікавим для учнів буде складання розповідей про прочитані книжки і 

журнали, переглянуті мультфільми чи телепередачі, про побачені, почуті, 

пережиті ситуації з особистого життя.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої 



думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій 

формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.  

Робота над формуванням писемного мовлення у 3 класі передбачає такі види 

завдань: написання розповідей і міркувань на задану тему, за поданими 

запитаннями, про враження, вподобання, мрії, бажання; написання художніх 

і науково-популярних описів; написання переказів за поданими запитаннями. 

Актуальними для третьокласників залишаються завдання на складання і 

запис речень за малюнком, про побачене чи почуте; добір і запис заголовків 

до тексту; відновлення деформованих речень і текстів; удосконалення текстів 

з невиправданими повторами тих самих слів; складання і запис письмових 

повідомлень (записок, смс-повідомлень, листів, вітальних листівок та ін.). 

Важливим складником системи завдань змістової лінії «Взаємодіємо 

письмово» є завдання на самоперевірку і взаємоперевірку письмових робіт, 

що забезпечує формування орфографічної пильності в учнів 3 класів.  

Формування культури писемного мовлення окрім роботи з розвитку 

орфографічної грамотності передбачає і роботу над розвитком уміння 

оформлювати письмову роботу. Вимоги до оформлення письмових робіт 

мають бути гнучкими, водночас у дитини має бути сформованим розуміння 

того, що записи мають бути грамотними, чіткими, читабельними, охайними 

тощо.  

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» спрямована на формування в 

учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в 

медіатекстах та використовувати її для збагачення власного досвіду, 

створювати прості медіапродукти.  

У процесі реалізації цієї лінії слід учити третьокласників сприймати 

прості медіа-продукти, колективно обговорювати їх зміст і форму, 

розповідати, про що в них ідеться, визначати кому і для чого призначений 

медіа-продукт (записка, смс-повідомлення, етикетка, рекламний щит, афіша, 

квиток до музею тощо), пояснювати зміст вербальної і невербальної 

інформації в медіа-продуктах, висловлювати свої думки з приводу 

прослуханих чи переглянутих медіа-продуктів (коміксів, дитячих журналів, 

реклами), створювати прості медіа-продукти (листівки, смс-повідомлення, 

фотоколаж, афішу дитячого ранку, інструкцію тощо) з допомогою інших осіб 

і самостійно.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на 

дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського 

правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися 

українською мовою в усіх сферах життя.  

Щоб забезпечити усвідомлене засвоєння учнями мовного матеріалу, 

необхідно в процесі його вивчення залучати дітей до активної розумової 

діяльності, яка передбачає виконання певних розумових операцій: 

спостереження за мовними одиницями і явищами, їх аналіз, порівняння, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними, узагальнення своїх 

спостережень, формулювання під керівництвом учителя висновків, правил.  



Реалізація зазначених змістових ліній початкового курсу мовно-літературної 

освіти має здійснюватися комплексно. Завдання, дібрані на кожний урок, 

мають утворювати цілісну систему, спрямовану на формування умінь вільно 

володіти українською мовою і вміло використовувати її для вирішення 

життєво важливих завдань.  

Літературне читання 

Розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів 

читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших 

ключових компетентностей; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, 

соціального та пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і 

логічного мислення та літературно-творчих здібностей; формування 

готовності до вивчення української та зарубіжної літератури в закладі освіти 

ІІ ступеня забезпечують уроки «Літературного читання».  

Завданнями вивчення навчального предмета «Літературне читання» у 3 

класі є ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

– формування в учнів повноцінної навички читання як універсального 

інструменту функціональної грамотності; розвиток інтересу і здатності до 

самостійної читацької діяльності для задоволення різних потреб читача; 

формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти; 

оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів 

різних видів; розвиток образного, критичного, логічного мислення та 

мовлення; формування умінь самостійної роботи з різними видами і 

джерелами інформації; формування прийомів роботи з дитячою книжкою, 

періодичною, довідковою літературою; формування вмінь безпечного і 

критичного використання медіапродукції, здатності створювати 

медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів; розвиток уяви і 

здатності виявляти себе у різних видах літературно-творчої діяльності.  

У програмі навчального предмета «Літературне читання» визначено такі 

змістові лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку 

читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо 

усно за змістом прослуханого»; «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами 

різних видів»; «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; 

«Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією»; «Перетворюємо та 

інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти».  

Реалізація змістових ліній програми з літературного читання 

здійснюється у процесі особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і 

комунікативної діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших 

школярів у пізнанні світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до 

вдумливого читання найкращих дитячих книжок, текстів, різних видів 

учитель виховує україномовну особистість, компетентного, критично 

мислячого читача, який розуміє цінність книги, відчуває красу рідного слова, 

збагачує свій читацький, мовленнєвий і пізнавальний досвід.  

Реалізація змістової лінії «Пізнаємо простір дитячого читання» 

передбачає ознайомлення учнів 3-4 класів з різноманітною за темами і 

жанрами дитячою літературою, з різними видами довідкових, навчальних і 



медіатекстів, способами здобуття інформації у сучасному медіапросторі. З 

цією метою рекомендовано організовувати самостійну читацьку діяльність 

учнів. Її необхідно спрямовувати на формування належного читацького 

кругозору, розуміння цінності читання. Дитині-читачу необхідно 

запропонувати такі форми роботи, види завдань, за яких вона б могла 

виявити свій інтерес до читання і набути достатній читацький досвід, 

зрозуміти його значущість для подальшого навчання, розвитку, вирішення 

життєвих проблемних ситуацій.  

Реалізація змістової лінії «Розвиваємо навичку читання, 

оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного» передбачає роботу з 

удосконалення й розвитку якісних характеристик технічної і смислової 

сторін навички під час читання вголос і мовчки; формування уміння 

самостійно застосовувати мовленнєві та позамовні засоби художньої 

виразності; оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня складності, 

прийомами смислового читання (прийоми самостійного розуміння 

лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного усвідомлення в 

тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою вчителя) 

інформації; формування навичок аналітичного, переглядового, вибіркового 

читання та їх застосування відповідно до мети читання.  

З метою формування і розвитку якісних характеристик навички 

читання вголос і мовчки рекомендовано пропонувати учням виконувати 

вправи на регулювання дихання, розвиток уваги, пам’яті, темпу, 

фонематичного слуху, зорового сприймання, оперативного поля читання. 

Спеціально організованої роботи потребує формування уміння влучно 

застосовувати під час читання вголос, декламування напам’ять відповідно до 

змісту художнього твору інтонаційні мовленнєві засоби виразності (тон, сила 

голосу, логічний наголос, темп мовлення). Під час підготовки уроків 

літературного читання необхідно враховувати важливість словникової 

роботи для розвитку навички читання. З цією метою у системі вправ уроку 

вчитель передбачає роботу з виносками на сторінках з текстом, який 

опрацьовується, пошук тлумачень незнайомих слів у словниках, пояснення 

значень слів з опорою на контекст тощо. Для розвитку розуміння 

прочитаного учитель планує вправи на знаходження в тексті конкретних 

відомостей, фактів, понять, пояснення їх змісту (суті); виділення та 

пояснення важливих думок, які висловив автор тощо. Наповнення системи 

роботи з розвитку навички читання й оволодіння прийомами розуміння 

прочитаного вправами на застосування різних видів читання має бути 

дидактично доцільним і обґрунтованим жанровою специфікою твору та 

метою читання. Необхідно враховувати, що метою аналітичного читання є 

детальне й поглиблене самостійне ознайомлення із змістом тексту; метою 

вибіркового читання є знаходження потрібної інформації, фактів; метою 

переглядового читання є загальне ознайомлення із змістом тексту (за 

завданням учителя). 

Формування у школярів повноцінної навички читання вголос 

(усвідомлення, спосіб читання, правильність, виразність, темп) має постійно 



перебувати в полі зору вчителя. Продовження практико зорієнтованого 

напряму такої роботи в 3 класі забезпечить неперервність процесу 

удосконалення й розвитку навички читання. У цьому процесі особливу увагу 

слід приділяти учням, які мають труднощі з навчання читання, пов’язані зі 

станом розвитку в них різних характеристик усного мовлення (обмежені 

можливості індивідуального словникового запасу, смислового сприймання і 

створення зв’язного висловлення, порушення артикуляції, фонематичного та 

інтонаційного розвитку), а також з функціональною незрілістю пізнавальних 

процесів невербального характеру (недостатній розвиток властивостей уваги, 

зорового сприймання, просторових відношень тощо). З метою подолання 

труднощів читання радимо, крім підручникового матеріалу, застосовувати 

індивідуалізовані вправи і завдання, залучаючи батьків до цієї роботи з 

дітьми в позаурочний час. 

Реалізація змістової лінії «Взаємодіємо усно за змістом 

прослуханого» передбачає формування в учнів умінь сприймати, 

аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та 

використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися з 

іншими людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних життєвих 

цілей.  

Ці завдання забезпечуються вправами на розвиток умінь запитувати і 

відповідати на запитання за змістом прослуханих текстів; визначати 

послідовність подій, головного героя; виокремлювати цікаву для себе 

інформацію; визначати тему твору; брати участь в обговоренні інформації, 

яка зацікавила; розвиток умінь розпізнавати ключові слова і фрази в усному 

повідомленні. Значущим компонентом системи вправ, що реалізує зазначену 

змістову лінію, є вправи на формування умінь висловлювати оцінювальні 

судження, а саме: висловлення своїх перших вражень щодо прослуханого: 

що сподобалось, здивувало, який настрій викликав твір і т. ін.; висловлення 

власної думки про факти, події у сприйнятому на слух тексті. Виконання 

таких вправ забезпечує практичне оволодіння діалогічною формою 

мовлення, етикетними нормами культури спілкування.  

Реалізація змістової лінії «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами 

різних видів» передбачає роботу з цілісного сприймання учнями художніх, 

науково-художніх текстів, їх аналізу, інтерпретацію з використанням 

літературознавчих понять (практично); формування умінь висловлювати 

рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично оцінювати 

інформацію в текстах різних видів та використовувати її для збагачення 

особистого читацького досвіду. Для досягнення очікуваних результатів 

навчання за цією змістовою лінією учитель організовує смисловий і 

структурний аналіз тексту, дослідження засобів художньої виразності, 

дослідження жанрових особливостей твору. Активну читацьку позицію учнів 

під час дослідження текстів різних видів формують завдання на розвиток 

умінь самостійно ставити запитання за змістом тексту про факт, подію, час, 

місце події, героїв твору; розвиток умінь висловлювати смислові здогадки 

щодо орієнтовного змісту твору, можливого розвитку подій з опорою на 



заголовок, ілюстрації, ключові слова; формулювати запитання, які виникають 

у читача по ходу вдумливого читання твору та готувати відповіді на них; 

визначати ставлення письменника до зображуваних подій і вчинків 

персонажів; висловлювати оцінні судження, почуття щодо подій, вчинків 

персонажів, описів у художньому творі. Для дослідження учням 

пропонуються художні, науково-художні твори. У ході дослідження текстів 

учні можуть створювати нескладні схеми, таблиці, складати малюнковий, 

словесний план тощо, щоб потім використовувати у власних висловлюваннях 

за змістом прочитаного.  

Реалізація змістової лінії «Оволодіваємо прийомами роботи з 

дитячою книжкою» передбачає формування і розвиток в учнів прийомів 

розрізнення дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом 

видання (книжка-твір, книжка-збірка, довідник, словник і т.ін.); 

прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою на її 

ілюстративний та довідково- інформаційний апарат; прийомів самостійного 

вибору книжок з використанням інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки; 

умінь зв’язно висловлювати власні емоційно-оцінні враження щодо змісту 

прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку та ін. З цією 

метою організовують уроки позакласного читання. 

Реалізація змістової лінії «Досліджуємо і взаємодіємо з 

медіапродукцією» передбачає формування і розвиток в учнів понять про 

різні види медіа та використані в них вербальні і невербальні засоби впливу 

на читача; формування умінь і навичок сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати, критично оцінювати і безпечно користуватися 

медіазасобами; виражати себе і спілкуватися з іншими за допомогою власних 

медіапродуктів.  

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметним процесом, який 

передбачає зв'язок із щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, 

створення можливостей для набуття досвіду критичного осмислення змісту 

різної медіапродукції, вироблення умінь відрізняти корисну інформацію від 

шкідливої, уникати імовірних для цього віку ризиків взаємодії з 

медіапродуктами. 

Реалізація змістової лінії «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; 

створюємо власні тексти» передбачає розвиток уяви, художньо-образного 

мислення і мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними 

засобами створення творчих продуктів з різним ступенем самостійності 

(зміни, доповнення, продовження тексту, ілюстрування; участь в 

інсценізаціях, дослідницьких проєктах; складання есе, казок, віршів, 

закличок, загадок, оповідань та ін.). Для виконання зазначених завдань 

рекомендуємо організовувати групову роботу, запропнувши учням вправи на 

складання нових кінцівок прочитаних казок, оповідань; знаходження рим у 

віршах, придумування ланцюжків римованих слів; створення творчих 

переказів і творів за аналогією; складання розповідей від імені одного з 

персонажів; складання (у співпраці з учителем) казок, загадок, лічилок; 



розігрування ігрових ситуацій за прочитаним; інсценізацію текстів. Такі ж 

вправи можуть бути запропоновані і для індивідуальної роботи. 

Математична освітня галузь 

Зміст та очікувані результати навчання математики визначено за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», 

«Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», 

«Математичні задачі і дослідження».  

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 

3 класі питань утворення чисел у межах 1000, їх послідовності, читання та 

запису; формування уміння визначати одноцифрові, двоцифрові та 

трицифрові числа та число 1000; формування навичок порівняння чисел у 

межах 1000, виконання арифметичних дій додавання і віднімання у межах 

1000; засвоєння таблиці множення і ділення, ознайомлення з позатабличними 

випадками усного множення і ділення; опанування досвідом вимірювання 

величин; ознайомлення з прийомами оперування величинами; вироблення 

досвіду застосування набутих умінь і навичок у різних життєвих ситуаціях.  

Розглядаючи нові прийоми обчислень, варто використовувати всі ті способи 

обчислень і властивості дій, з якими третьокласники вже знайомі. 

Спеціальними вправами необхідно формувати в учнів уміння переносити 

відомі їм прийоми додавання та віднімання (укрупненням розрядних 

одиниць, частинами, порозрядно, округленням тощо) у нову ситуацію — на 

числа в межах 1000. Наголошуємо, що не слід вимагати від учнів словесних 

формулювань будь-яких властивостей; вони мають тільки пояснити кожний 

крок в обчисленнях. Зауважимо, що контролю підлягає лише правильність 

обчислень, а не застосування учнями всіх обчислювальних прийомів.  

У 3-му класі учнів знайомлять з письмовим прийомом додавання та 

віднімання у межах 1000. Підґрунтям для його засвоєння є порозрядне 

додавання та віднімання. Звертаємо увагу на важливість процесу формування 

вмінь письмово виконувати додавання і віднімання трицифрових чисел, адже 

він сприяє закріпленню знань табличних випадків додавання і віднімання 

одноцифрових чисел, знань нумерації трицифрових чисел, засвоєнню 

особливостей десяткової системи числення та буде міцною основою для 

успішного оволодіння умінням виконувати ці дії на множині будь-яких 

багатоцифрових чисел.  

До ключових умінь з математики, якими мають оволодіти у 3 класі, 

відносять уміння ділити з остачею та виконувати перевірку ділення з 

остачею. 

Зазначимо, що ділення з остачею є підґрунтям до оволодіння учнями 

прийомом письмового ділення. Тому діти мають вправлятися в діленні з 

остачею упродовж вивчення всієї теми «Позатабличне множення та ділення: 

усні прийоми». Особливістю формування прийомів позатабличного 

множення та ділення в учнів 3 класів є те, що спочатку вводяться правила, 

що є теоретичною основою цих прийомів обчислення, а потім — діти 

знайомляться з відповідним прийомом. Вимогами програми передбачено, що 



учні 3-го класу мають оволодіти обчислювальною навичкою позатабличного 

множення та ділення.  

Роботу з формування обчислювальних навичок доцільно наповнювати 

дослідженнями залежності результату арифметичної дії від зміни одного із її 

компонентів. Таким чином забезпечується усвідомлене застосування 

прийомів обчислення, розвивається швидкість обчислень, уміння 

здійснювати прикидку результату тощо.  

У ході формування обчислювальних навичок учителю необхідно 

стежити за мовленням дітей, зокрема за правильністю вживання назви виразу 

та відмінювання числівників, що запобігатиме помилкам під час читання 

виразів із багатоцифровими числами та при написанні числівників у текстах.  

Розширення змісту поняття числа відбувається за рахунок уведення 

звичайних дробів з чисельником 1 – частинами. Ця тема має вивчатися на 

наочній основі з використанням великої кількості практичних вправ з поділу 

геометричних фігур на рівні частини та виділення однієї з цих частин. 

Порівняння частин за величиною також відбувається на наочній основі. Діти 

мають знати і застосувати у обчисленнях правила знаходження частини від 

числа та числа за величиною його частини. Ця тема є підґрунтям для 

вивчення звичайних дробів в 4-му та 5-му класі.  

Реалізація змістової лінії «Вирази, рівності, нерівності» у 3-му класі 

передбачає розширення алгебраїчного змісту програми введенням рівнянь та 

нерівності зі змінною. Виходячи з того, що основним змістом програми 

передбачено ознайомлення учнів із простими рівняннями, а у додаткових 

темах — з рівняннями, в яких один з компонентів є виразом зі змінною, 

учитель, враховуючи пізнавальні потреби та можливості учнів класу, може 

пропонувати додатково і рівняння — в яких або один з компонентів, або 

права частина подана числовим виразом. З метою більш усвідомленого 

розуміння цього сутності рівняння доречно у класі колективно складати 

рівняння за текстом простої задачі, тим більш, що у додаткових темах 

передбачено розв’язування складених задач алгебраїчним методом. Проте 

зауважимо, що оскільки це вміння не є програмовою вимогою, то воно не 

підлягає контролю.  

Відповідно до змістової лінії «Геометричні фігури» розвиток 

математичної компетентності учнів у геометричному її складнику 

відбувається за рахунок розширення уявлення про коло і круг (елементи кола 

– радіус та діаметр; креслення кола і круга). Особливої уваги потребує 

формування уміння будувати коло за допомогою циркуля, розвиток навичок 

безпечної роботи з креслярськими інструментами. Актуальним залишається у 

3 класі формування вміння орієнтуватися на площині і в просторі, рухатися 

за визначеним маршрутом; планувати маршрут пересування; будувати на 

папері в клітинку квадрат і прямокутник за наданими/самостійно 

визначеними довжинами сторін; формування уміння розв’язувати задачі 

геометричного змісту, пов’язані з периметром і довжиною сторін 

многокутників.  



Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на 

практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування 

даних за певною ознакою; формування уміння користуватися даними, 

вміщеними в таблицях, графах, на схемах, лінійних діаграмах, під час 

розв’язування практично зорієнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях.  

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що 

розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі 

сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання 

найпростіших навчальних досліджень. Актуальним залишається 

спрямованість роботи над задачею на оволодіння загальним умінням 

розв’язувати задачі різних математичних структур. Водночас, програмою 3 

класу передбачено формування в учнів уміння виокремлювати певні типові 

задачі, розв’язувати їх та коментувати способи розв’язування.  

Серед нових видів простих задач 3-го класу виділяються прості задачі, 

що містять трійки взаємопов’язаних величин. До ознайомлення з ними учні 

вивчають трійки взаємопов’язаних величин: загальна маса, маса одного 

предмета та кількість предметів; вартість, ціна, кількість тощо. 

Сформованість уміння розв’язувати прості задачі з трійками 

взаємопов’язаних величин, є підґрунтям до навчання розв’язування складних 

задач з трійками взаємопов’язаних величин – задач на знаходження суми, 

різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток та обернених до 

них; задач на знаходження четвертого пропорційного, які в 3-му класі 

розв’язуються лише способом знаходження однакової величини, задач на 

спільну роботу.  

Робота із задачами у 3 класі передбачає застосування опрацьованого 

програмового матеріалу інших змістових ліній. Так після ознайомлення з 

правилами знаходження частини від числа та числа за величиною його 

частини рекомендовано відпрацьовувати уміння під час розв’язування 

відповідних простих, а пізніше і складених задач, що потребують 

застосування цих правил. Під час вивчення додавання і віднімання в межах 

1000 учні знайомляться із задачами на знаходження трьох чисел за їх сумою 

та сумами двох доданків. Також учні 3-го класу знайомляться із задачами на 

визначення часу початку/закінчення події, тривалості події; із задачами 

геометричного змісту та задачами з буквеними даними, розв’язання яких 

записується виразом.  

Досвід математичної діяльності застосовується у змісті інших 

предметів (освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних 

методів чи інших засобів для пізнання дійсності; організації та виконання 

міжпредметних навчальних проєктів, міні-досліджень тощо.  

Учителю слід використовувати можливості математики щодо впливу 

на розвиток критичного мислення, уміння логічно доводити свою думку, 

обґрунтовувати свою позицію, вести полеміку. Цілеспрямованою і 

системною має бути робота щодо розвитку умінь та навичок в усній та 

писемній формі відповідати на запитання, усно обґрунтовувати правильність 



розв’язку, будувати логічні конструкції з використанням відповідних 

словосполучень. Все це важливо для становлення молодшого школяра як 

особистості, свободи його самовизначення, досягнення ним ситуації успіху, 

формування в нього громадянської позиції, що базується на системі 

гуманістичних цінностей.  

Під час проєктування уроків математики рекомендуємо враховувати 

відповідність навчального матеріалу меті навчання, віковим особливостям і 

навчальним можливостям учнів, а також потенціал системи навчальних 

завдань для досягнення очікуваних результатів.  

Звертаємо увагу, що у програмі подано орієнтовний перелік 

додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є 

обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із 

пропонованих або дібрати інші теми самостійно з огляду на методичну 

доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових 

тем не є об’єктом контролю й оцінювання.  

Природнича, громадянська та історична, соціальна і 

здоров’язбережувальна освітні галузі 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської 

та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей у третьому класі 

об’єднуються, утворюючи інтегрований курс «Я досліджую світ», для якого 

типовим навчальним планом встановлено тижневе навантаження 3 год. 

Змістове забезпечення цього курсу представлено в першій частині 

підручників «Я досліджую світ», що створені для реалізації типової освітньої 

програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко.  

Проблема міжпредметної інтеграції є одним із чинників змін в 

початковій освіті, що зумовило скорочення переліку предметів, орієнтацію на 

формування ключових та предметних компетентностей, цінностей, 

урахування потреб і можливостей учнів.  

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені 

Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники освітніх 

галузей в їх інтегрованому змісті. Типовою освітньою програмою 

інтегрованого курсу для третього класу визначено особистісний поступ 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, світоглядних орієнтацій, 

формування ключових компетентностей, необхідних для життя та 

продовження навчання, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності 

та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які 

характеризують здатність учнів розв’язувати практичні завдання.  

Компетентнісний підхід передбачає не лише достатній обсяг 

інформації про об’єкт пізнання, його якість, але й забезпечення 

дослідницької активності учнів у виявленні причинно-наслідкових зв’язків; 

надання переваги знанням, які можна здобути самостійно, застосовувати 

набутий досвід у нових ситуаціях.  



Якщо у першому циклі (1-2 класи) початкової освіти надається 

перевага ігровим методам навчання, то у другому циклі (3-4 класи) має 

ширше застосовуватися діяльнісний підхід на інтегровано-предметній основі.  

Новий ступінь навчання в 3-му класі базується на результатах, отриманих у 

другому класі. Опрацювання програмового змісту ґрунтується на частково-

пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання стрижневого 

завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів навчально-

пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; вироблення 

уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.  

Чільне місце у реалізації інтегрованого курсу відводиться творчим 

завданням, які передбачають застосування знань у незнайомій ситуації 

(включають вправи з елементами пошукової й дослідницької діяльності, з 

елементами творчості).  

Широко мають застосовуватися завдання, спрямовані на формування 

навичок самостійної роботи учнів з інформацією, засвоєння норм етичного, 

естетичного, морального ставлення до людей та природи.  

В основу навчання має бути покладено діяльнісний підхід, який 

покликаний змістити акценти в освіті на активну діяльність. Діяльнісний 

підхід – є цілеспрямованою системою, націленою на результат, який може 

бути досягнутий тільки у тому випадку, коли буде зворотній зв'язок. Тому у 

навчанні даного курсу перевага надається практичним роботам, 

демонстраційним і лабораторним дослідам, спостереженням в природі, 

екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних 

завдань, а також практичній діяльності з охорони природи.  

Важливе значення у формуванні особистісного ставлення до об'єктів 

вивчення належить практико-орієнтованим проєктам, які передбачають 

дослідження культурної спадщини українського народу, вивчення природи 

рідного краю, екологічних проблем, формують в учнів емоційно-ціннісне 

ставлення до природи.  

Реалізуючи інформаційні проєкти – розповіді в самій різноманітній 

формі – усній, письмовій, вокальної пісні, підготовці презентаційних 

матеріалів тощо, у школярів формують способи самоорганізації навчальної 

діяльності, вміння роботи з інформацією (пошук необхідної інформації в 

довідкових виданнях, в тому числі на електронних носіях, у мережі Internet), 

комунікативні та комунікаційні уміння та навички.  

Рекомендовано залучати учнів третього класу і до участі у 

різноманітних творчих проєктах, що створює умови для їхнього 

особистісного розвитку. Кінцевим продуктом творчого проєкту можуть бути 

малюнок, журнал, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка, 

колективний колаж, відеофільм, вечір, свято, вистава, сценка, годівниця, 

тощо.  

Проєктну діяльність необхідно спрямовувати не стільки на 

поглиблення знань учнів з певного питання, скільки на набуття досвіду 

самостійного виконання завдань, уміння формулювати завдання і ставити 

запитання, працювати в команді, знаходити нестандартні і оригінальні 



рішення проблеми, розкрити свій індивідуальний потенціал, проявити 

творчість.  

Тематика проєктів та їхні назви, запропоновані у програмі, можуть 

бути змінені на розсуд учителя, але повинні відповідати освітнім завданням 

відповідного розділу програми. Рекомендована кількість проєктів у 3-му 

класі - не менше 4-х.  

У 3 класі значну увагу приділяють дослідницькому методу навчання, 

який передбачає організацію процесу отримання нових знань та умінь. 

Принципова відмінність дослідження від проєктування полягає в тому, що 

дослідження не передбачає створення будь-якого заздалегідь планованого 

об'єкта. Дослідження – це процес пошуку невідомого, нових знань, а 

проєктування – вирішення певного, чітко усвідомленого завдання. Уміння 

проводити самостійні дослідження, осягнення істини легко прищеплюються і 

переносяться в подальшому на всі види діяльності, якщо вчитель створює для 

цього певні умови.  

Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи 

молодшими школярами відіграють спостереження та власні дослідження; 

творчі завдання, екологічні акції, дидактичні ігри; уроки, проведені у формі 

подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, 

води, прильоту птахів тощо. Такі форми проведення навчальних занять 

позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку її уяви, 

фантазії, мислення, концентрують увагу.  

Однією із пропонованих форм роботи у 3 класі є екскурсія (кожної 

пори року). Вона дозволяє проводити спостереження, вивчати тіла і явища 

природи в природних або штучно створених умовах. Зміст екскурсій повинен 

мати безпосередній зв'язок із пройденим на попередніх уроках матеріалом, 

або випереджувальний характер. У той же час отримані на екскурсіях 

результати спостережень і зібрані матеріали доцільно використовувати на 

наступних уроках. Екскурсія в природу є однією з доступних та обов’язкових 

форм роботи з молодшими школярами, у ході якої учні досліджують 

взаємозв’язки, що склалися у різних екологічних системах (на луках, у лісі, 

степах, водоймі, тощо).  

Організовуючи урок-екскурсію потрібно пам’ятати, що такі уроки 

мають іншу структуру і потребують певних завдань для кожного етапу уроку. 

Перед проведенням екскурсії потрібно скласти список і підготувати 

необхідне обладнання (блокнот, олівці, ручки, пакетики для збору 

природного матеріалу, біноклі, лупи, гномон, компас, термометр, мірна 

стрічка, снігомірна лінійка (рейка), визначники тощо); продумати місце, час 

проведення екскурсії, розробити маршрут, підібрати загадки, вікторини, 

вірші, провести інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності. Під час вступної 

бесіди окреслюють тему, мету екскурсії, актуалізують набутий досвід з теми. 

Самостійна робота учнів під час екскурсії супроводжується коментарями 

вчителя. Важливим етапом уроку-екскурсії є звітування дітей про виконану 

роботу, фотозвіт та демонстрація зібраного матеріалу. За необхідності 

вчитель (або учень) може виступити з додатковими повідомленнями. 



Завершується екскурсія заключною бесідою, підведенням підсумків, фото- 

або відеозвітом, заповненням календаря спостережень за погодою та 

природою.  

Формування громадянської компетентності у молодших школярів має 

здійснюватися поетапно із поступовим засвоєнням ними єдності компонентів 

«Я − сім’я − школа − рідний край − Україна – світ», що передбачає розкриття 

взаємодії людей у сім’ї, колективі, суспільстві; активні контакти дітей з 

соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до 

системи цінностей демократичного суспільства.  

Особливо важливого значення надається зв’язку змісту освіти з 

життям, оскільки відсутність або недостатність відповідного досвіду учнів та 

учениць потребує постійного залучення їх до аналізу життєвих ситуацій, 

формування навичок критичного мислення. Необхідно сприяти тому, щоб 

дитина використовувала набуті нею знання про способи громадянської 

активності як у знайомих, так і змінених, нових ситуаціях, що впливатиме на 

розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності.  

Пріоритетну роль в організації освітньої діяльності молодших школярів 

необхідно надавати активним методам i формам, що ґрунтуються на 

демократичному стилі, сприяють формуванню критичного мислення, 

iнiцiативи, творчості, розвивають уміння міркувати, аналізувати, ставити 

запитання, шукати власні вiдповiдi, робити висновки. Ефективними є 

колективні, групові та індивідуальні творчі справи, використання проєктних, 

інтерактивних, iнформацiйно-комунiкаційних технологій. Важливим є 

включення молодших школярів в активну пізнавальну, дослідницьку 

діяльність (оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо), 

створення умов для самовираження, організації комунікативного 

спілкування, застосування в освітньому процесі елементів дискусії, що є 

ефективними засобами розвитку особистості, її громадянської позиції, 

формування в учнів цілісної картини світу.  

Важливо наголосити на необхідності формування у молодших 

школярів медіаграмотності засобами медіаосвіти в інтегрованому курсі «Я 

досліджую світ». Цьому сприятиме системна та послідовна робота учнів з 

різними видами медіатекстів, з метою формування у них практичних умінь, а 

саме: пошук необхідної та відсторонення від непотрібної медіаінформації, 

створення власних медіатекстів; стимулюванн творчого потенціалу 

молодших школярів як у напрямі створення власних медіатекстів, так і в 

напрямі творчого сприймання медіатекстів.  

Кількість годин на вивчення кожного розділу інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» у 3-му класі можуть змінюватися відповідно до авторського 

викладу, підготовленості класу, регіональних особливостей, освітньої 

програми школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в 

яких відбувається освітній процес (наближення епідемій, стихійне лихо, 

інфекційні хвороби тощо).  

Технологічна та інформатична освітні галузі 

Інтегрований курс «Дизайн і технології». Інформатика 



Зміст технологічної та інформатичної освітніх галузей реалізують через 

інтегрований курс «Дизайн і технології» та навчальний предмет 

«Інформатика».  

Змістове забезпечення інтегрованого курсу «Дизайн і технології» та 

предмета «Інформатика» представлено в підручниках «Я досліджую світ», 

що реалізують типову освітню програму, розроблену під керівництвом О. Я. 

Савченко, таким чином: інтегровано в обох частинах підручника – у 

підручниках авторських колективів М. С. Вашуленка та ін.; Т. Г. Гільберг та 

ін.; І. І. Жаркової та ін.; інтегровано в другій частині підручника – у 

підручниках авторських колективів М. М. Корнієнко та ін..; В. В. Вдовенко 

та ін.; Н. В. Морзе та ін.  

Технологічна освітня галузь має забезпечувати цілісний розвиток 

особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, 

формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, 

необхідних для розв’язання життєвих проблем, культурного й національного 

самовираження.  

Завдання освітньої галузі спрямовані на формування допитливості, 

цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво; сприяння 

розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в 

праці, декоративно-ужитковому мистецтві; набуття досвіду поетапного 

створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії: від 

задуму до його втілення в різних матеріалах; вироблення навичок 

раціонального використання матеріалів, безпечного застосування 

традиційних та сучасних технологій; формування культури праці, прагнення 

удосконалювати процес і результати проєктно-технологічної діяльності та 

свій життєвий простір.  

Змістові лінії, за якими структурована програма інтегрованого курсу 

«Дизайн і технології», відображають завершений цикл проєктно-

технологічної діяльності: «Інформаційно-комунікаційне середовище», 

«Середовище проєктування», «Середовище техніки і технологій», 

«Середовище соціалізації».  

Реалізація змістової лінії «Інформаційно-комунікаційне середовище» 

спрямовує партнерську взаємодію учасників освітнього процесу на розвиток 

асоціативно-образного та критичного мислення, оволодіння базовими 

знаннями, формування цілісного уявлення про виробничу сферу людської 

діяльності та створює підґрунтя для ознайомлення зі способами інтегрованої 

проєктно-технологічної діяльності.  

Реалізація змістової лінії «Середовище проєктування» забезпечує 

розвиток аналітичного, просторового та творчого мислення, уміння 

працювати в команді, створення умов для оволодіння елементами дизайну: 

виявлення проблем, продукування ідей, вибору соціально і особистісно 

значущих об’єктів проєктування; виконання елементарних графічних 

зображень; добір матеріалів для виготовлення виробу за їх властивостями; 

експериментування з матеріалами і технологіями для реалізації власних ідей; 

планування технології послідовності виготовлення виробу.  



Реалізація змістової лінії «Середовище техніки і технологій» 

передбачає розвиток логічного та алгоритмічного мислення, психомоторних 

здібностей, здатності до координування дій і взаємодопомоги; навичок 

організації робочого місця, безпечної праці з ручними, механічними 

інструментами й пристосуваннями; умінь поетапного виготовлення виробів з 

використанням традиційних та сучасних технологій, раціональної обробки 

різних матеріалів.  

Реалізація змістової лінії «Середовище соціалізації» спрямована на 

розвиток емоційного інтелекту; оцінювання і самооцінювання процесу та 

результатів власної або спільної проєктно-технологічної діяльності; розвиток 

здатності презентувати освітні результати, обговорювати їх з іншими, 

ефективно використовувати створені вироби; формування досвіду 

доброчинної діяльності, підприємливості, гостинності; виконання трудових 

дій у побуті, розвиток прагнення якісно і безпечно облаштовувати свій 

життєвий простір.  

Водночас для реалізації усіх вищезазначених завдань актуальним у 3 

класі залишається удосконалення навичок безпечних прийомів виконання 

операцій з ручних технік обробки матеріалів та економного використання 

матеріалів. Задля цього необхідно акцентувати увагу на організації робочого 

місця, правилах внутрішнього розпорядку, безпеці праці та санітарних 

нормах. Предметно-перетворювальна діяльність має забезпечувати розвиток 

умінь працювати в команді, виховання ціннісного ставлення до себе як 

суб’єкта діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їхньої 

професії, трудових традицій українського народу.  

Звертаємо увагу, що розподіл навчальних годин за темами, добір 

об’єктів проєктно-технологічної діяльності вчитель визначає самостійно, 

враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. Рекомендуємо 

навчальний матеріал вибудовувати навколо актуальних освітніх тем. 

Критеріями вибору тем мають бути корисність, практична значущість 

виробу, його естетична цінність.  

Обов’язковою умовою проведення занять є виготовлення корисного й 

естетичного виробу – індивідуально, в парі або в групі, оцінювання і 

презентація освітніх результатів.  

Формування у здобувача освіти інформаційно-комунікаційної та інших 

ключових компетентностей, здатності до розв’язання завдань з 

використанням цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних 

технологій для розвитку критичного, аналітичного, синтетичного, логічного 

мислення, реалізації творчого потенціалу, формування активної, 

відповідальної, безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві 

забезпечує інформатична освітня галузь.  

Завдання освітньої галузі спрямовані на формування умінь знаходити 

та опрацьовувати інформацію із використанням пошукових систем; 

створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних 

середовищах; здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в 

інформаційному середовищі; критично оцінювати інформацію для 



розв’язання життєвих проблем; дотримуватися етичних, міжкультурних та 

правових норм інформаційної взаємодії; дотримуватися правил безпечної 

роботи з комп’ютерними пристроями.  

Програму структуровано за змістовими лініями, в назвах яких 

відображено ключові поняття навчального предмета: «Інформація. Дії з 

інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією», 

«Об’єкт. Властивості об’єкта», «Створення інформаційних моделей. 

Змінення готових. Використання» «Алгоритми».  

Для реалізації змістової лінії «Інформація. Дії з інформацією» 

учитель має вибудувати таку систему завдань, яка б забезпечила розуміння 

дитиною поняття «інформація». Важливо, щоб учні наводили приклади 

інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з 

повсякденного застосування, доцільно використовували інформацію для 

виконання практико орієнтованих завдань. Протягом навчального року 

поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання 

розширюється і доповнюється, чим забезпечується поступове нарощування 

складності матеріалу та формування способів діяльності на вищому рівні 

узагальнення.  

Реалізація змістової лінії «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій 

із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в 

житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може 

використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій 

інформаційний простір. Для виконання практичних робіт учитель може 

використовувати різні програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для 

мобільних пристроїв), що рекомендовані чи схвалені для використання в 

закладах загальної середньої освіти.  

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» слід 

розглядати поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих 

властивостей. Дітям необхідно пропонувати завдання наводити із власного 

життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих 

властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень 

властивостей. Шляхом дослідницьких вправ необхідно формувати уявлення 

про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та 

опрацювання. Доцільними на цьому етапі навчання можуть бути вправи на 

побудову складних об’єктів із запропонованих частин, в тому числі 

самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів; вправи на представлення 

інформації різними способами – у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, 

таблиць, презентацій; вправи на зміну значень властивостей текстових та 

графічних об’єктів; вправи на дослідження об’єктів за допомогою створених 

моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та 

практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.  

Реалізацію змістової лінії «Створення інформаційних моделей. 

Змінення готових. Використання» спрямовують на розвиток навичок 

створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у 

табличній формі; початкових навичок використання різноманітних засобів 



інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймання та 

представлення інформації у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, 

визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; 

сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у 

вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати 

інформацію у вигляді слайдів. Під час роботи з текстами доцільно 

пропонувати учням застосовувати уміння щодо роботи з текстом, набуті на 

уроках української мови та літературного читання.  

Реалізацію змістової лінії «Алгоритми» необхідно спрямовувати на 

розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи 

команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, 

слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, 

а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному 

зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи 

просту систему їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності 

команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; 

вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи 

алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення 

мети, передбачати можливі наслідки.  

Звертаємо увагу, що учитель може змінювати порядок вивчення тем та 

самостійно визначати обсяг (кількість годин) на вивчення кожної теми курсу, 

а також на повторення, узагальнення та систематизацію під час вивчення 

кожної теми, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного класу 

траєкторію навчання.  

Важливо, щоб здобувачі освіти зрозуміли головні особливості 

безпечної роботи з інформаційними джерелами та почали використовувати 

відповідні навички та знання при вивченні інших навчальних предметів. 

Важливим є задоволення пізнавальних інтересів здобувачів освіти, підтримка 

їх творчої ініціативи та прагнення до освоєння нових інформаційно-

комунікаційних технологій, що створюватиме відчуття доступності в 

постійному оновленні своїх компетентностей.  

Для дотримання норм безпеки дитини рекомендується організовувати 

навчання у закритому захищеному інформаційному середовищі. Облікові 

записи для електронного листування та співпраці в мережі створює 

адміністратор навчального закладу.  

Під час формувального оцінювання оцінні судження учасників 

освітнього процесу можуть стосуватись таких аспектів: 1) рівня володіння 

теоретичними знаннями; 2) здатності до застосування вивченого матеріалу у 

практичній діяльності; 3) свідомого та відповідального ставлення до етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії; 4) вміння 

співпрацювати; 5) використання матеріалу із повсякденного життя; 6) 

свідомого знання правил безпечної праці.  

Мистецька освітня галузь 

Зміст мистецької освітньої галузі може реалізовуватися як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 



мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво. Вибір 

здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу 

педагогічних працівників школи та погоджується педагогічною радою. За 

умови обрання закладом загальної середньої освіти окремого викладання 

через окремі предмети, в освітній програмі школи зазначаються окремі 

навчальні предмети: «Мистецтво: образотворче мистецтво», «Мистецтво: 

музичне мистецтво», – на які відводиться по 1 годині на тиждень.  

Засадничим нормативним документом для закладів загальної середньої 

освіти є Типові освітні програми, які через очікувані результати навчання 

конкретизують, чого саме мають навчитися здобувачі освіти на певному 

циклі навчання.  

Для досягнення визначених програмою результатів навчання вчитель 

самостійно може визначати тематику навчання, мистецький контент 

(художній матеріал), обсяг годин на вивчення окремої теми, поурочний 

розподіл опанування кожної теми, технології навчання тощо. Зазначимо, що 

мистецькі твори для сприймання та виконання учнями мають відповідати 

критеріям їх високої художньої якості, цікавості для учнів і відповідності їх 

віку. Вищеозначене педагог відображає у календарно-тематичному плані на 

навчальний рік, відповідно до якого він здійснює навчання здобувачів освіти.  

Необхідною умовою реалізації завдань мистецької освітньої галузі є 

дотримання інтегративного підходу у 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 із 

змістом інших освітніх галузей (наприклад, сприймання музичного твору, 

мультфільму тощо на заняттях з вивчення мови), за умови дидактичної 

доцільності і коректності використання того чи іншого матеріалу.  

Для якісної реалізації інтегрованого підходу у навчанні мистецтву на 

допомогу вчителю можуть бути підручники. У 2020/2021 навчальному році 

здобувачі освіти 3-го класу будуть опановувати зміст мистецької освітньої 

галузі по одному з дев’яти підручників, які пройшли конкурсне 

випробовування і рекомендовані до впровадження в освітньому процесі 

закладів загальної середньої освіти. З переліком підручників та їх 

електронними версіями можна ознайомитися на сайті ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» на сторінці електронної бібліотеки за 

покликанням https://cutt.ly/DyAqLI9  

Кожен із підручників, відповідаючи типовим освітнім програмам, 

представляє авторську модель інтегрованої мистецької освіти (тематизм, 

твори для сприймання і творення, система завдань тощо). Втім, підручник – 

це навчальне видання для учня, інструмент для оптимізації його (її) 

навчання. Педагогу він може слугувати орієнтиром для конструювання 

уроків у частині визначення тематизму, добору мистецького матеріалу та 

методичного інструментарію. Водночас для досягнення цілей і завдань 



кожного конкретного уроку, зокрема формування тих чи тих очікуваних 

результатів навчання, визначених типовою освітньою програмою, педагогу 

необхідно залучати дітей до різних видів художньо-творчої діяльності. Для 

реалізації педагогічних завдань вчитель може використовувати різний 

мистецький контент та методичний інструментарій, зокрема який не 

охоплено змістом підручника. Тому наголосимо, основним нормативним 

документом, що визначає зміст та вимоги освіти в закладі освіти є типова 

освітня програма, а підручник – один з педагогічних засобів (з-поміж 

багатьох інших), що допомагає розв’язувати освітні завдання, визначені 

програмою.  

Види діяльності учнів на уроках мистецтва репрезентують дві 

взаємопов’язані складові сприймання (аналіз-інтерпретація) і творення 

мистецтва. Поступове і системне набуття учнями художнього досвіду 

здійснюється у тісному їх взаємозв’язку. Тільки за умови, коли учні будуть 

активно сприймати художні образи, творити їх самостійно (або у взаємодії з 

іншими), виявляти власну позицію, здійснювати творчий відбір художніх 

засобів – діяльність на уроках мистецтва буде ефективно впливати на 

розвиток емоційної сфери дитини (в тому числі емоційного інтелекту), 

формування художньо-образного, критичного, інших видів мислення, 

виховання художніх потреб, інтересів, смаків тощо.  

Другий цикл навчання у цьому контексті є важливим, адже діти вже мають 

певний мистецький досвід, здобутий на першому циклі навчання, у них 

активно розвиваються мислення, пам'ять, увага, уява. Тому важливим 

завданням педагога – підтримати і активно розвивати уміння та навички в 

галузі мистецтва.  

У художньо-творчій діяльності з музичного мистецтва необхідно 

приділяти увагу формуванню вокальних навичок дітей (зокрема, співу в 

унісон). При цьому зазначимо, що використання електронного супроводу 

(«мінус»-фонограм) доцільно лише на заключному етапі вивчення 

вокального твору. Важливим акцентом у діяльності педагога залишається 

розвиток ритмічного чуття, який здійснюється через створення ритмічного 

супроводу до власного співу, гру на елементарних музичних інструментах (в 

тому числі, в ансамблі), хореографічних рухах під музику тощо. На уроках 

мистецтва необхідно давати учням можливість у виявленні власної музичної 

творчості через імпровізації, створення ритмічних послідовностей, мелодій 

тощо. Звертаємо увагу, що знайомство учнів з музичною (в тому числі 

нотною) грамотою має відбуватися природньо, у безпосередній музичній 

діяльності – співі, грі на елементарних музичних інструментах тощо.  

В образотворчій діяльності учні, на основі вже отриманого художнього 

досвіду, мають системно і послідовно опановувати секрети мови візуальних 

мистецтв, зокрема різні живописні і графічні техніки, способи ліплення, деякі 

техніки декоративно-ужиткового мистецтва, знайомитися з елементарними 

законами композиції, перспективи, основами кольорознавства, способами 

стилізації тощо. Для досягнення поставлених завдань педагогу необхідно не 

тільки запропонувати відтворити той чи той зразок, а й сприяти розвитку 



творчості дитини: показати варіативність виконання завдання в межах 

поставленої навчальної цілі; запропонувати можливість додавання елементів 

(відмінних від запропонованого зразка) у власну композицію тощо.  

Набуття елементарних умінь з театрального та хореографічного 

мистецтва має відбуватися природньо у тісному зв’язку з іншими видами 

діяльності: рухи під музику, інсценізація творів мистецтва тощо.  

Водночас, в контексті інтегрованого навчання відбувається формування 

поліхудожніх умінь та якостей (здатність до порівняння мови різних видів 

мистецтва, відтворення різних явищ через музичні інтонації, малюнок, рух, 

жест, «оживлення» творів образотворчого мистецтва, візуалізація музики 

тощо).  

У процесі аналізу – інтерпретації творів мистецтва слід привчати 

уважно слухати і споглядати твори мистецтва, висловлювати власні 

враження, розширювати словниковий запас учнів для характеристики 

мистецьких творів, шукати зміст, розуміти, яким чином він розкривається 

(через характеристику художньої мови). Водночас, у процесі обговорення не 

слід вдаватися до суто мистецтвознавчого аналізу, а застосовувати різні 

методичні прийоми та методи для зацікавлення учнів та їх занурення у зміст 

твору. Системно і послідовно потрібно привчати дітей визначати, описувати 

емоційні стани, викликані почутим, побаченим, формувати культуру 

емоційного сприймання й реагування на твір мистецтва.  

Окрім того, важливо привчати дітей не тільки творити і 

самовиражатися, але й презентувати результати власної творчості, брати 

участь у шкільних мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях 

тощо), а з часом виявляти ініціативу їх створення, спілкуватися з друзями та 

знайомими про мистецтво. Пізнання мистецтва відбувається, як через 

художньо-творчу діяльність, так і активне сприймання творів різних видів 

мистецтва та знайомства з особливостями їхньої художньо-образної мови.  

Система оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі 

ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня (учениці). 

Оцінюється не рівень недоліків і прорахунків, а рівень прогресу 

особистісних досягнень, тому критерієм перевірки та оцінювання результатів 

мистецької освіти є динаміка особистісного розвитку учня (учениці). 

Безперечно, певну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні 

здібності (музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій, 

симультанне образне сприймання тощо), які можуть впливати на освітні 

результати учнів. Втім для створення об’єктивності системи оцінювання, 

перевірка має інтегрувати такі показники:  

- ставлення дитини до мистецької діяльності, її активність та ініціативність, її 

особистісний зріст у порівнянні з її попередніми досягненнями (формувальне 

оцінювання);  

- досягнення дитини у різних видах діяльності відповідно до показників 

успішності, визначених освітньою програмою (підсумкове оцінювання).  

Навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного 

циклу зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-



методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, що розміщені на офіційному сайті МОН. Під час підготовки 

вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання, 

зокрема науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта».  

Методичні рекомендації щодо вивчення інтегрованого курсу 

«Мистецтво» можуть використовувати і заклади освіти, які організовують 

освітній процес за типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Р. Б. Шияна.  

Організація освітнього процесу в 3 класах 

за типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Шияна Р. Б. 

Особливості типової освітньої програми, розробленої під керівництвом 

Р. Б. Шияна, полягають у структуруванні змісту початкової освіти за 

освітніми галузями та представленні його інтегровано в предметах вивчення, 

що визначені навчальним планом. Запропонована у програмі інтеграція 

забезпечує умови для формування в молодших школярів цілісної картини 

світу, здатності сприймати предмети/об’єкти і явища різнобічно, системно та 

визначати практичне застосування вивченого.  

Інтеграція змісту та видів діяльності різних освітніх галузей 

відбувається навколо тем та проблемних питань природничого та 

соціокультурного змісту. Математичні та мовні уміння при цьому відіграють 

інструментальну роль та виступають засобами вирішення проблемних 

питань/ситуацій, пізнання світу, фіксації результатів досліджень. У 

навчальних програмах з української та іноземної мов, математики, 

мистецтва, фізичної культури окреслюється поступовий розвиток умінь 

(шлях досягнення очікуваних результатів навчання) у межах кожної змістової 

лінії.  

Мовно-літературна освітня галузь реалізується у навчальних предметах 

«Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ». Вивчення української мови у 3 класі передбачає часовий розподіл 

програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим 

курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 

годин на тиждень використовується на вивчення української мови як 

окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені до 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь). В 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ» зміст мовно-літературної галузі 

розгортається лінійно разом із змістом решти освітніх галузей, що 

інтегруються.  

Математика вивчається як окремий предмет (4 години на тиждень) та у 

складі інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1 година на тиждень). Як і 

зміст мовно-літературної галузі в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 

зміст математичної освітньої галузі розгортається лінійно разом із змістом 

решти освітніх галузей, що інтегруються.  

Досягнення очікуваних результатів природничої, громадянської та 

історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, технологічної та частково 



мовно-літературної та математичної освітніх галузей забезпечує 

інтегрований курс «Я досліджую світ» (7 год на тижень). Інтеграцію змісту 

цих освітніх галузей учитель представляє в календарно-тематичному плані.  

Реалізація інформатичної освітньої галузі у 3 класі забезпечується предметом 

«Інформатика» (1 год на тиждень).  

Реалізація мистецької освітньої галузі може здійснюватись як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво.  

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова 

Інтегрований мовно-літературний курс «Українська мова» забезпечує 

інтеграцію різних рівнів – міжгалузеву, предметну (немає поділу на уроки 

мови та читання, а подані мовно-мовленнєві завдання виконуються на основі 

літературних творів та медіатекстів). Наявність мовно-мовленнєвих вправ 

дозволяє на одному уроці розв’язувати завдання як мовної, так і літературної 

освіти, які традиційно реалізувались на окремих уроках. Також змістове 

забезпечення інтегрованого курсу «Українська мова» ґрунтується на 

інтеграції змісту природничої, громадянської та історичної, соціальної та 

здоров’язбережувальної, математичної та мистецької освітніх галузей. 

Інтегрований курс «Українська мова» має забезпечувати формування нового 

українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, зокрема 

вихованню в учнів початкових класів високої патріотичної свідомості, 

почуття вірності та любові до Батьківщини; утвердженню в свідомості й 

почуттях особистості молодшого школяра патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

усвідомленню досягнень українського народу, його інтелектуальних і 

духовних надбань; формуванню толерантного ставлення до інших народів, 

їхніх мов, культур; культивуванню кращих рис української ментальності – 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи тощо; вихованню почуття любові до української мови 

як мови державної, потреби її вивчати та спілкуватися нею.  

В умовах інтегрованого мовно-літературного курсу на уроках 

з’являється можливість зреалізувати текстоцентричний (не словоцентричний, 

як було раніше) підхід до вивчення мовних явищ. З метою розвитку здатності 

спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, 

фразами, зокрема і в мовних іграх, для опанування початкових лінгвістичних 

знань і норм української мови, формування базових правописних умінь 

третьокласники досліджують їх, а потім самостійно роблять висновки, тобто 

складають правила. Для цього широко пропонуються мовні казки. Таким 

чином забезпечено дослідницький характер вивчення мовних явищ.  

Формування орфоепічних, правописних, лексичних, граматичних, 

стилістичних, словотвірних умінь, що в цілому сприяє індивідуальному 

стилю мовлення, необхідно забезпечувати системою тренувальних, 

дослідницьких, пізнавальних й цікавих завдань, що подані у підручниках 

«Українська мова та читання». Ефективним засобом узагальнення та 



систематизації знань є мовний аналіз, який допомагає свідомому засвоєнню 

здобувачами освіти програмового матеріалу, формуванню в них мовних та 

мовленнєвих умінь і навичок.  

Для удосконалення навичок читання, розвитку пізнавальних інтересів, 

збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів 

художньої літератури та медіапродуктів пропонуються завдання на читання з 

позначками, читання з передбаченням та ін.  

Розвитку мовлення, уяви та творчого мислення в процесі роботи над 

текстом сприятиме переказування, творення текстів на основі коміксів, 

інфографіки, за поданим початком, серією малюнків, картиною, на основі 

власних спостережень та ін.  

На уроках української мови рекомендовано застосовувати інноваційні 

технології, зокрема і технології розвитку критичного мислення: мапа думок, 

сенкан, РАФТ, асоціативний кущ, діаграма Венна тощо; роботу з медіа 

(інфографіка, комікси, колаж, створення класної газети, реклама, лист, 

афіша). Вони сприятимуть вихованню в третьокласників позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої 

книжки, прагнення вдосконалювати своє мовлення, а також розвитку 

літературно-творчих здібностей, умінь критично мислити та розв’язувати 

проблемні завдання.  

Інноваційним інструментом для розвитку комунікативних умінь учнів є 

навчальні активності учнів, що передбачені змістовою лінією 

«Театралізуємо». Для досягнення визначених в ній очікуваних результатів 

рекомендуємо залучати учнів до сценічної творчості, в умовах якої школярі 

набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток 

у дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, ініціативності, 

самосвідомості й самоефективності, уміння мобілізувати інших, долати 

бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, 

співпрацювати з іншими особами.  

Математична освітня галузь 

Початковий курс математики спрямований на формування та розвиток 

в учнів математичної компетентності. У 3 класі, як і в 1-му та 2-му класах, 

навчання математики спрямовується на розкриття ролі математики для 

пізнання об’єктів, явищ, їх закономірностей та перспектив навколишнього 

світу; формування в учнів основ математичних знань, фактів, способів 

дій/операцій для розв’язання навчальних і практично-життєвих завдань, 

проблем, задач.  

У сучасних умовах підвищеної уваги до вивчення систематичного 

шкільного курсу математики істотного значення набуває формування 

мотиваційної складової/мотивації до навчально-освітньої діяльності; 

розвитку та вдосконалення форм організації освітнього процесу щодо 

пізнання математичних фактів, залежностей, закономірностей, підвищення 

інтересу учнів до практичного використання математичних висновків, їх 

теоретичного, функціонального спрямування тощо. Фундамент цих критеріїв 

закладається в початкових класах, коли створюється база інформативної, 



діяльнісної/процесуальної, когнітивної процедури усвідомлення суті 

математики як форми реального та об’єктивного відображення і пізнання 

нового в навколишньому світі.  

Рекомендуємо при ознайомленні з новими поняттями, новими фактами 

і залежностями в математиці проводити актуалізацію здобутих знань, 

інформації, навичок учнів, та використовувати проблемні запитання, які 

стимулюватимуть дітей до роздумів, до пошуку власних ідей, до бажання 

аргументувати, відстоювати свої позиції, думки, дії.  

Оскільки математика є «універсальною» наукою, що розкриває 

сутність різних освітніх спрямувань/галузей, забезпечує інтегрований підхід 

при ознайомленні з певним математичним поняттям на реальних прикладах з 

життя, з об’єктами, що нас оточують, то для реалізації вимог освітньої 

математичної галузі типової програми, досягнення учнями очікуваних 

результатів навчання рекомендуємо систематично використовувати 

внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, практично-діяльнісну 

інтеграцію з темами, розділами інших освітніх галузей, та пропонованими 

темами навчальних тижнів. Інтеграція має бути природньою, логічною, 

дидактично і практично виправданою.  

Завдання освітньої математичної галузі реалізуються через вивчення 

окремого навчального предмета «Математика» (4 год на тиждень 

протягом навчального року) та включення програмового змісту з математики 

в інтегрований курс «Я досліджую світ», в інші освітні галузі як інструмент 

дослідження, порівняння, передбачення, обчислення, пізнання об’єктів за 

певними величинами, обґрунтування, опис подій в історичному ракурсі, 

залежностей між предметами/об’єктами природи, Всесвіту тощо. При 

розподілі програмового змісту навчального матеріалу між окремим 

предметом та інтегрованим курсом пропонуємо для інтегрованого курсу 

обирати теми, що передбачають виконання практико-орієнтованих завдань на 

застосування вивченого матеріалу різних змістових ліній. Водночас, 

звертаємо увагу, що матеріал змістових ліній «Вимірювання величин», 

«Просторові відношення», «Геометричні фігури» може бути використаний на 

уроках інтегрованого курсу і як новий з метою ознайомлення з ним учнів, і в 

подальшому використовуватися на уроках математики.  

У курсі початкової математичної освіти зазначені завдання 

реалізуються за такими змістовими лініями: «Лічба», «Числа. Дії з числами», 

«Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», 

«Робота з даними».  

Розв’язування проблем математичного змісту, в тому числі і сюжетні 

задачі, реалізується наскрізно у всіх змістових лініях. Дослідження та опис 

математичних фактів, відношень і закономірностей, що закладені в них, 

реалізують потенціал математичної галузі для формування в учнів здатності 

логічно мислити, узагальнювати, робити висновки, застосовувати набуті 

знання, навички для розв’язання навчальних і практичних завдань, задач, 

формувати, розвивати та вдосконалювати/збагачувати свідоме математичне 

мовлення.  



Вправи та завдання до них, що пропонують підручники за чинною 

програмою, слід доповнювати аналогічними, подібними завданнями, які 

охоплюють безпосередню діяльність конкретного учня в класі, в школі, 

вдома (в сім’ї, родині), на дозвіллі тощо. Така практична діяльність 

якнайкраще формує мотивацію, приносить моральне та інтелектуальне 

задоволення дитині, і що, звісно, формує й розвиває її математичні 

компетентності.  

Враховуючи вікові особливості третьокласників та з метою 

усвідомленого, зацікавленого сприйняття змісту навчального матеріалу 

доцільно на освітніх заняттях практикувати дії з реальними об’єктами (у 

тому числі геометричними фігурами), предметними та схематичними 

ілюстраціями тощо. З цією метою вчитель може використовувати готові 

дидактичні засоби навчання для логіко-математичних видів діяльності, та 

виготовлені самостійно учнями (для створення яких варто проводити 

вимірювання, співставлення та порівняння їх за певними ознаками (за 

кількістю, розмірами, розміщенням, кольором, формою, призначенням, 

матеріалом тощо).  

При вивченні початкового курсу математики особливу увагу варто 

приділяти збагаченню та розвитку математичного мовлення дітей. Правильне 

використання математичних термінів є лакмусом свідомого засвоєння, 

розуміння суті математичного поняття. Для цього пропонуємо пояснювати 

походження назви поняття, його етимологію. Цікавою формою роботи з 

застосування нового терміну може бути пропозиція дібрати синоніми чи 

антоніми (без вживання їх назв) до нього, «творча лабораторія» з 

придумуванням «своїх» назв. Вважаємо неприпустимим вимагати від учнів 

завчання структури речення для формулювання відповіді. Слід вчити учнів, 

що в кожній відповіді має бути використана частина запитання. У 

підручниках, навчальних посібниках формулювання завдання на обчислення 

дається по-різному (обчисли, виконай обчислення, знайти значення виразу, 

обчисли вираз, виконай дію (дії) тощо). Це розширює діапазон мовлення, 

показує усвідомлення процесу дії для досягнення мети – знайти результат.  

Для формування вмінь аналізувати, виділяти істотне, головне, тобто те, 

що вказує на зв’язок і взаємозалежність між даними величинами, оцінювати 

інформацію та використовувати її в практичних ситуаціях, математичних 

формулюваннях, критично мислити пропонуємо при розв’язанні будь-якої 

математичної, навчальної чи життєвої проблеми використовувати графічну 

інтерпретацію: малюнки, світлини, схеми, схематичні рисунки, графи, 

діаграми, предметну демонстрацію тощо.  

Приороднича, громадянська та історична, соціальна і 

здоровязбережувальна, технологічна та інформатична освітні галузі 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

Навчальний предмет «Я досліджую світ» у 3 класі спрямований на 

формування в учнів системи знань про природне і соціальне оточення 

людини, уявлень про взаємозв’язки і взаємозалежність природи і суспільства 

як загальнолюдські цінності. При вивченні інтегрованого курсу «Я 



досліджую світ» третьокласники знайомляться з елементарними поняттями з 

біології, хімії, екології, географії, основ здоров’я, фінансової грамотності, 

історії, безпеки життєдіяльності тощо.  

Важлива роль належить інформатичній і технологічній галузям, які не 

тільки формують життєві компетенції, а й допомагають учням більше пізнати 

навколишній світ та поглибити знання з інших освітніх галузей. Їх зміст 

спрямований на оволодіння основами технологічних знань, вміннями і 

навичками працювати, способами планування та організації праці; на 

розвиток сенсорики, дрібної моторики рук, просторової уяви, здібностей 

орієнтуватися в інформації різного виду; освоєння знань про роль діяльності 

людини в перетворенні навколишнього світу; виховання працьовитості, 

шанобливого ставлення до людей різних професій та результатів їх праці.  

Технологічна галузь сприяє розвитку знаково символічного і 

просторового мислення, репродуктивної та творчої уяви на основі розвитку 

здатності учнів до моделювання і відображення об’єкта і процесу 

перетворення в формі моделей (малюнків, схем); регулятивних дій, 

планування (вміння складати план дій і застосовувати його для вирішення 

завдань); прогнозування (передбачення майбутнього результату при різних 

умовах виконання дії), контроль, корекцію та оцінку; формуванню 

внутрішнього плану на основі поетапного відпрацювання предметно-

перетворювальних дій; розвитку планувальної і регулюючої функцій мови; 

комунікативної компетентності молодших школярів на основі організації 

спільної продуктивної діяльності; розвитку естетичних уявлень і критеріїв на 

основі образотворчої і художньої конструктивної діяльності; формуванню 

мотивації успіху і досягнень молодших школярів, творчої самореалізації на 

основі ефективної організації предметно перетворювальної символіко 

моделюючої діяльності; ознайомленню молодших школярів зі світом 

професій і їх соціальним значенням, історією їх виникнення і розвитку як 

першої сходинки формування готовності до попереднього професійного 

самовизначення.  

У 3 класі рекомендуємо ширше використовувати інформаційно-

комунікаційні технології, пропонувати учням завдання на пошук інформації, 

створення власних проєктів. Виконання таких завдань має передбачати 

співпрацю й обмін інформацією та ідеями. Навчальні дії мають формувати в 

учнів уміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати знайдену 

інформацію, оцінювати один одного, презентувати власні проєкти.  

Освітній процес доцільно наповнювати спілкуванням та обміном 

інформацією з іншими учнями та вчителями через використання 

можливостей електронної пошти та соціальних мереж; роботою у 

віртуальному середовищі навчання; використанням цифрових пристроїв та 

інтерактивних панелей для технічної підтримки активних видів навчання. 

При цьому важливо навчати безпечній роботі з комп’ютерною технікою та 

безпеці мережевого спілкування й навчання у віртуальному середовищі. 

Окрім питань безпеки, пов’язаних з використанням в освітньому процесі ІКТ, 

на уроках курсу «Я досліджую світ» питання безпечної поведінки в різних 



ситуаціях, дотримання здорового способу життя є ключовими. На їх 

опрацювання зорієнтовує Державний стандарт початкової освіти, в якому 

наголошується пріоритетність «…розвитку самостійності через особисту 

ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого 

розвитку». Тому інтегрований курс має сприяти пізнанню учнями свого 

внутрішнього світу і побудови гармонійних відносин з собою і навколишнім 

світом.  

Організовуючи вивчення курсу «Я досліджую світ», вчитель має 

враховувати, що його програма має спірально-концентричну будову, тому у 

різні роки навчання в межах циклу та з першого циклу у другий 

повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням їх 

змісту.  

У 3 класі важливою і новою темою курсу є тема «Організм людини», 

зміст якої спрямований на ознайомлення учнів з внутрішньою будовою 

людини. Під час першого циклу навчання учні вивчали зовнішню будову 

людини. У 3 класі під час вивчення цієї теми учні набудуть життєво 

важливих знань про свій організм, що представляє злагоджену 

високоорганізовану систему, яка регулюється і управляється нервовою 

системою. Основними методичними прийомами вивчення цієї теми є 

супроводження вивчення органів людини питаннями їх охорони, збереження 

здоров’я в цілому. У поєднанні з формуванням елементарних знань про 

людину, її організм необхідно працювати прищеплення дітям гігієнічних 

навичок і правил, вихованням культури здоров’я, культури харчування тощо. 

Опрацювання теми «Організм людини» закладає основи для формування 

здоров’язбережувальної компетентності, складниками якої є: турбота про 

особисте здоров’я і безпеку, реагування на діяльність, яка становить загрозу 

для власного життя, здоров’я, добробуту та інших осіб; визначення 

альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для 

здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб; аргументований 

вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та 

ризиків; підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, 

безпеки та добробуту.  

Звертаємо увагу на те, що у 3 класі, як і в 1-му та 2-му класах, 

основними методами вивчення навколишнього світу залишаються 

спостереження й експеримент. Діти частково знайомилися з цими методами 

у першому циклі навчання. Під час організації спостережень у 3 класі 

необхідно з учнями чітко визначати мету даного виду діяльності та об’єкт 

спостереження, створити необхідні умови і скласти план роботи. Під час 

спостереження доцільно фіксувати отримані результати. В кінці 

спостереження необхідно обов’язково робити висновки і розглянути 

можливості подальшої роботи. Експеримент дає можливість учням 

перевірити гіпотезу. Експерименти проводить вчитель або учні разом із 

вчителем. Використання дослідницького підходу в організації вивчення 

навколишнього світу сприяє зміні характеру взаємовідносин «учитель - 



учень» в бік співпраці, а також вихованню пізнавального інтересу, створення 

позитивної мотивації навчання, формування глибоких, міцних і дієвих знань 

та навичок. Дослідницька навчальна діяльність сприяє розвитку 

інтелектуальної сфери особистості, формуванню способів активної 

пізнавальної діяльності.  

Наповнюючи освітній процес у 3 класі новими видами навчальних 

активностей, пропонуємо повністю не вилучати ігрове навчання, яке було 

домінуючим у першому циклі. Ігрова діяльність у формі дидактичних і 

сюжетно-рольових ігор сприяє активізації пізнавальних інтересів учнів, 

більш ефективному засвоєнню або закріпленню навчального матеріалу. 

Застосовуючи цю форму навчання на другому циклі потрібно пам’ятати 

головні елементи ігрової технології навчання: перед початком гри ставиться 

конкретна мета навчання; через ігрову діяльність досягається конкретний 

педагогічний результат; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; 

навчальні матеріали є засобами гри. Ігрові прийоми, спрямовані на 

організацію колективних форм діяльності, сприяють тому, що учні вчаться 

поважати думку інших членів малої групи, прогнозувати кінцеві результати, 

самостійно планувати діяльність, визначати методи досягнення цілей.  

Забезпечуючи наступність між першим і другим циклами початкової 

освіти, організація вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» має 

ґрунтуватися на ціннісно-орієнтованому, особистісно-орієнтованому, 

компетентнісному, діяльнісному підходах.  

З метою формування в учнів норм, звичок, способу життя, стилю 

поведінки, необхідних для успішного функціонування у суспільстві, змістове 

наповнення курсу має стимулювати прояв патріотизму і громадянської 

відповідальності; поваги; партнерської взаємодії; працелюбності і творчої 

ініціативи тощо.  

Діяльнісний підхід на другому циклі навчання передбачає самостійний 

пошук, інтерпретацію, аналіз, узагальнення і оцінку різних джерел 

інформації, графічних даних та інших навчальних ресурсів. Це сприятиме 

реалізації таких очікуваних результатів навчання, як: опрацювання та 

систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних 

джерел, та представлення її у різних формах; критичне оцінювання фактів, 

поєднання нового досвіду з набутим раніше і його творче використання для 

розв’язання проблем природничого характеру; робота з різними джерелами 

соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, їх критична 

оцінка; узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і 

сучасне та інші.  

Рекомендуємо в організації вивчення інтегрованого курсу 

застосовувати інструменти інтегративного підходу, який дозволяє 

формувати в уяві учнів цілісну картину світу і будується за принципом 

об’єднання декількох видів діяльності і різних засобів розвитку учнів, що 

забезпечує можливість формування і розвитку у них системи навчальних дій, 

а також передбачає вивчення розділів курсу не ізольовано, а в їх 

взаємозв’язку. Реалізація інтегративного підходу зумовлює застосування 



різних видів навчальних активностей, у тому числі різних видів рухової 

активності (фізкультхвилинки, рухливі паузи, театралізовані ігри тощо) на 

уроках з різних предметів. Також доцільно у процесі вивчення змісту 

навчального матеріалу враховувати міжпредметні зв’язки з мовно-

літературної, математичної, мистецької та інших освітніх галузей.  

Актуальним для освітнього процесу у 3 класі залишається 

використання словесних методів навчання, що передбачає проведення бесід, 

дискусій, пояснень, роботу з підручником, яка включає різноманітні стратегії 

читання (виокремлення головної думки, сканування з метою знаходження 

відповіді на питання, застосування інтерактивної пізнавальної системи для 

ефективного читання та сприйняття нового тексту «INSERT» тощо). 

Використання підручників, наочних посібників рекомендується на кожному 

уроці, оскільки це сприяє успішній актуалізації вже вивченого матеріалу, 

допомагає у процесі усвідомлення нової інформації, розкриває вміння 

критично мислити та аналізувати прочитане, дає можливість учням отримати 

більш достовірні знання і реальну картину про навколишній світ, підвищує 

можливості рефлексії отриманої інформації та вміння працювати самостійно.  

Актуальним засобом формування світогляду учнів є проблемне навчання, 

ефективність якого полягає у тому, що при вирішенні задач такого типу в 

учнів формується критичне, творче, діалектичне мислення. Проблемне 

навчання сприяє формуванню умінь застосування системи логічних прийомів 

або окремих способів творчої діяльності, умінь творчого застосування знань, 

тобто застосування знань у новій ситуації. Воно сприяє накопиченню досвіду 

творчої діяльності, оволодінню дослідницькими методами, набуттю досвіду 

вирішення практичних проблем та зміцнює мотиваційний складник 

освітнього процесу.  

Навчально-пізнавальна діяльність на другому циклі навчання 

неможлива без проєктної діяльності, яка спрямована на вирішення учнем 

або групою школярів дослідної, творчої або практичної проблеми. В 

організації проєктної діяльності рекомендується враховувати вікові 

особливості учнів, їх інтереси та надавити переваги реалізації колективних 

або групових проєктів. Оскільки проєктні роботи не обмежуються тільки 

лише урочними годинами, тому пропонується використовувати резервний 

час та інтеграцію з позаурочною діяльністю.  

Наголошуємо, що лише комплексне використання всіх підходів до 

організації навчального процесу створить можливості для організації 

навчальної діяльності на високому рівні, успішного досягнення очікуваних 

результатів та підвищення якості освіти.  

 

Методичні рекомендації 

щодо проведення свята Першого дзвоника 

у 2020/2021 навчальному році 

Кожного року Першого вересня українська громадськість відзначає 

День знань. Перше вересня – це не просто дата нового навчального року у 

всій країні. Це початок нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і 



перемог. Державним святом його проголошено з 1 вересня 1984 року. 

Традиційно свято супроводжувалося урочистими заходами – шкільними 

лінійками, на яких були присутні всі учні, вчителі, запрошені гості. Із року в 

рік все більше українських шкіл знаходять альтернативу традиційним 

лінійкам на 1 вересня, замінюючи їх іншими заходами, активно ведуться 

пошуки нових форм його проведення. 

Реформа Нової української школи передбачає, що вчителі, батьки та 

учні є партнерами у освітньому процесі. Свято нового навчального року – це 

можливість домовитися з батьками, бабусями, дідусями, іншими родичами 

про створення єдиного виховного простору. Дайте можливість батькам 

почуватися активними учасниками освітнього процесу: залучайте їх до 

підготовки, проведення та участі у всіх локаціях, довіряйте батькам, 

делегуйте частину обов’язків, дайте їм можливість на собі відчути всі 

принади вчительської праці. 

Міністерство освіти і науки України рекомендує утриматися від 

масових заходів. Але формат зустрічей і проведення 1 вересня в кожному 

закладі  може бути визначено індивідуально. 

Це може бути святкування в межах класу або на відкритому повітрі. 

В межах класу рекомендуємо такі форми: 

- майстер-класи або воркшопи для дітей. Можна залучити 

представників різних професій, які поділяться професійними знаннями (це 

особливо корисно для одинадцятикласників), а діти розкажуть про свої хобі 

(спорт тощо); 

-  тренінги для об’єднання дітей та розвитку їхнього емоційного 

інтелекту, організувавши взаємодію з психологом чи професійним 

фасилітатором. Такі заняття неодмінно допоможуть дітям подолати 

хвилювання та налаштуватися на продуктивне навчання. 

На свіжому повітрі: 

- квести допоможуть яскраво та ефектно відсвяткувати День знань. 

Завдяки їх динамічності та ігровій формі можна перетворити початок 

навчального року на цікаве та захопливе змагання. Готуючи такі завдання, 

можна втілювати власні ідеї (наприклад, пов’язати завдання та різні 

навчальні предмети) або використати готові сценарії. Взявши участь у 

яскравих квестах, діти та їхні батьки зможуть виявити максимум знань та 

винахідливості. А ще всі присутні краще познайомляться одне з одним та 

знайдуть нових друзів; 

- екологічна акція замість звичного обміну букетами квітів організуйте 

акцію з озеленення школи. Батьки, вчителі та всі охочі можуть поділитися 

живими квітами, які не лише прикрасять класні приміщення, а й допоможуть 

шкільному колективу зберігати здоров’я; 

- благодійний ярмарок. Організуйте в школі благодійний ярмарок та 

продайте вироби, створені власноруч дітьми з батьками. Зібрані кошти 

можна перерахувати у дитячі лікарні, для воїнів АТО чи на інші соціально 

значущі справи. 



Також звертаємо увагу, що Указом Президента України 2020-2021 

навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в Україні, впродовж 

якого планується впровадити найбільш нагальні й потрібні дітям та 

освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна 

кожному з нас у повсякденному житті. Проведення Року математики має 

допомогти привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної 

грамотності не лише у школярів, а у всіх громадян.Отже, пропонуємо 

добірку корисних посилань, які можна використати у підотовці Першого 

уроку: 

- Веселий початок: що робити на перших уроках вересня, щоб крига 

скресла(https://nus.org.ua/articles/veselyj-pochatok-shho-robyty-na-pershyh-

urokah-veresnya-shhob-kryga-skresla/?fbclid=IwAR1zTM-

mvfjFrsVh2QIyXLiwGi353PtrDmhI1OEE8TruRohp8DtPUv9biM4) 

- Ігри та вправи на розвиток комунікативних навичок 

(https://urok.in.ua/taxonomy/term/140/all) 

- Як знайомитися з класом? (https://vseosvita.ua/news/ak-znajomitisa-z-

klasom-4236.html ) 

- 12 фактів про математику та цікаві наукові знахідки 

 (https://www.youtube.com/watch?v=6sQ9taGKU0o) 

- Цікаві факти з математики 

https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E) 

- Чому потрібно вивчати математику. Вислови відомих людей про 

математику (https://www.youtube.com/watch?v=ghXdayQ4kho) 

- Роль математики в житті людини 

 (https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu2Yjo2VA) 

- Презентація «Математика у повсякденому житті» 

 (https://naurok.com.ua/prezentaciya-matematika-u-povsyakdenomu-zhitti-

39320.html) 

У разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу в Запорізькій 

області, рекомендуємо провести День Знань та Перший урок у режимі 

онлайн. З метою належного відзначення свята в умовах епідеміологічної 

ситуації пропонуємо: 

- організувати перегляд відеоматеріалів про відзначення свята  Першого 

дзвоника в країнах світу 

- організувати конкурс відео звернень учнів, батьків, вчителів на 

сторінках соціальних мереж (Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik Tok). 

- запустити флешмоб учасників освітнього процесу різного віку 

“Математика в житті” і таким чином приєднатися до загального руху щодо 

проведення Року математичної освіти. 

- залучити учнів та батьків до участі у віртуальних екскурсіях та 

виставках. 

- організувати створення серії мотивуючих відеороликів з прикладами 

практичного застосування математики у різних професіях та житті людини. 
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