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Впровадження  державного  стандарту  базової  середньої  освіти в 5 

класах. 

Починаючи з 2022/2023 навчального року починається поетапне 

впровадження Державного стандарту базової середньої освіти (далі – 

Державний стандарт), відповідно учні 5 класів закладів загальної середньої 

освіти переходять на нову модель навчання. 

Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації 

освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування 

ученицями/учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, 

визначених Законом України «Про освіту», та сприяти вихованню ціннісних 

орієнтирів відповідно до Концепції «Нова українська школа». 

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів 

навчання учнів є освітня програма закладу загальної середньої освіти. 

Заклади освіти можуть розробляти освітню програму для адаптаційного 

циклу базової середньої освіти (5 – 6 класи) на основі Типової освітньої 

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

наказом МОН 19.02. 2021 р. № 235 (далі – Типова освітня програма) або 

розробляти власну освітню програму з подальшим затвердженням її в 

установленому порядку (наказ Міністерства освіти і науки України 

03.06.2022 № 520 «Про затвердження Порядку проведення експертизи та 

затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, 

розроблених не на основі типових освітніх програм», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14 липня 2022 р. за N 778/38114). 

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» освітня програма закладу освіти, розроблена на основі 

Типової освітньої програми, має таку структуру: 

1. Вступна частина. 

2. Загальний обсяг навчального навантаження (в годинах) і його розподіл за 

освітніми галузями та роками навчання. 

3. Навчальний план закладу освіти з визначеним переліком: предметів/ 

інтегрованих курсів та визначеним для них тижневим навчальним 
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навантаженням для кожного року навчання; предметів/курсів 

(інтегрованих або за вибором) вибіркового освітнього компоненту. 

4. Перелік модельних навчальних програм та навчальних програм відповідно 

до переліку предметів/інтегрованих курсів, визначеному навчальним 

планом закладу освіти. 

5. Опис форм організації освітнього процесу. 

6. Опис інструментарію оцінювання. 

7. Інші складники (за потреби закладу). 

Освітню програму закладу схвалює педагогічна рада закладу освіти та 

затверджує його керівник. 

У Вступній частині освітньої програми закладу освіти: зазначають тип 

закладу, для якого складено освітню програму; 

вказують нормативні документи, на основі яких розроблена освітня 

програма; 

формулюють мету і завдання освітньої програми закладу, які ґрунтуються на 

визначеній Законом України «Про освіту» меті повної загальної середньої 

освіти; 

визначають вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

освітньою програмою, при цьому заклад освіти має керуватися винятково 

чинними нормативними документами у сфері освіти. Неприпустимим є 

встановлення таких вимог, які можуть містити будь-які дискримінаційні 

прояви, зокрема щодо осіб з особливими освітніми потребами. 

Загальний обсяг навчального навантаження має відповідати загальному 

обсягу навчального навантаження, визначеному для цього типу освітнього 

закладу Державним стандартом (Додаток 23) та Типовою освітньою 

програмою (Додатки 1, 2). 

Заклад освіти, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, визначає 

кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах 

заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального 

навантаження і розподіляє його на два роки (5 і 6 класи). Кількість 

навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти може 

зменшувати, включно до мінімального значення, або збільшувати, включно 

до   максимального  значення.   Відтак,   обсяг   навчального       навантаженн

я, визначений освітньою програмою закладу освіти для освітньої галузі 

може: 

 дорівнювати рекомендованому Типовою освітньою програмою; 

дорівнювати мінімальному значенню, визначеному Типовою освітньою 

програмою; 



 дорівнювати    максимальному    значенню, визначеному Типовою 

освітньою програмою; 

 мати значення менше максимального але більше рекомендованого; мати 

значення більше мінімального але менше рекомендованого; 

 розподілятися між роками навчання нерівномірно (наприклад у 5 класі 

мати рекомендоване значення, а у 6 – максимальне тощо). 

Визначені значення навчального навантаження вносяться у таблицю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для 5 – 6 класів 
Таблиця 1 

Назва освітньої галузі 
Навчальне 

навантаження 

Кількість 

годин 

5 клас 

Кількість 

годин 

6 клас 

Мовно-літературна 
На тиждень   

На рік   

Математична 
На тиждень   

На рік   

Природнича 
На тиждень   

На рік   

На тиждень   



Соціальна і 

здоров’язбережувальна 
На рік   

Громадянська та історична 
На тиждень   

На рік   

Технологічна 
На тиждень   

На рік   

Інформатична 
На тиждень   

На рік   

Мистецька 
На тиждень   

На рік   

Фізична культура 
На тиждень   

На рік   

Усього 
На тиждень   

На рік   

Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, 

вибіркових освітніх 

компонентів, проведення 

індивідуальних консультацій та 

групових занять 

На тиждень 2 2 

На рік 70 70 

Кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи) 

На тиждень 31 34 

На рік 1085 1190 

Гранично допустиме 

навантаження учнів**** 

На тиждень 28 31 

На рік 980 1085 

У навчальному плані зазначається перелік навчальних предметів та/або 

інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також 

предмети/курси вибіркового освітнього компоненту з урахуванням освітніх 

потреб учнів. 



Розподіл годин між освітніми галузями в навчальному плані має бути 

увідповіднено із загальним обсягом навчального навантаженням, визначеним 

в освітній програмі закладу на рівні року навчання та адаптаційного циклу в 

цілому. 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад 

освіти може збільшувати, включно до максимального показника, з 

урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною 

кількістю навчальних годин інших освітніх галузей. 

Заклад освіти за наявності резерву навчальних годин (різниця між 

рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин) може 

перерозподілити їх: 

 між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, на інші освітні галузі, 

 на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі). 

Привертаємо увагу, що сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у 

навчальному плані закладу загальної середньої освіти не повинна 

перевищувати загальнорічної кількості навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним 

планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального 

навантаження учнів. 

Розробляючи навчальний план, заклад освіти може скористатися таким 

алгоритмом: 

1. Визначити перелік предметів/інтегрованих курсів та предмети/курси 

вибіркового освітнього компоненту. 

2. Визначити для кожної освітньої галузі кількість годин на тиждень (у 

межах діапазону) і розподілити навчальне навантаження між 

предметами/інтегрованими курсами в межах освітньої галузі. 

3. Встановити загальний резерв навчального навантаження (різницю між 

рекомендованою та мінімальною кількістю годин), за наявності. 

4. Обрати один зі способів використання цього резерву навчальних годин: 

повернути резерв навчальних годин у ту саму галузь, звідки їх було взято, але 

використати, наприклад, на додатковий курс, який поглиблює або розширює 

вивчення цієї галузі; 

перерозподілити резерв годин між іншими освітніми галузями, зважаючи на 

потреби учнів, потенціал педагогічного колективу, матеріально- технічне 

забезпечення закладу, запити батьків, громади тощо; 



використати резерв навчальних годин для впровадження міжгалузевих 

інтегрованих курсів, проведення екскурсійних днів, виконання навчальних 

міжгалузевих проєктів тощо. 

5. Розподілити додаткові години для вивчення навчальних предметів, 

інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять. При розподілі 

додаткових годин навчального плану слід враховувати гранично допустиме 

навчальне навантаження. 

Звертаємо увагу, що кількість навчальних годин, визначена в навчальному 

плані на вивчення предметів/курсів вибіркового освітнього компоненту не 

включається до максимального показника навчального навантаження, 

передбаченого на ту чи іншу освітню галузь. Наприклад, максимальна 

кількість навчальних годин на тиждень для вивчення мовно- літературної 

освітньої галузі дорівнює 13. Заклад освіти може передбачити в навчальному 

плані, наприклад, таку кількість годин для вивчення мовно- літературної 

освітньої галузі: українська мова – 4 години (рекомендовані), українська 

література – 2 години (рекомендовані), зарубіжна література – 1,5 години 

(рекомендовані), іноземна мова – 4 години (рекомендовані – 3,5 години + 0,5 

години резерву навчального часу), друга іноземна мова (вибірковий освітній 

компонент) – 2 години (використовуються додаткові години або години 

резерву навчального часу). Відтак для вивчення мовно- літературної 

освітньої галузі навчальним планом передбачається 13,5 годин. Це 

допускається, оскільки друга іноземна мова визначена Типовим навчальним 

планом як вибірковий освітній компонент. 

Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів заклад освіти 

визначає в межах навчального навантаження на відповідні навчальні 

предмети в типовому навчальному плані. Наприклад, якщо заклад освіти 

обирає в 5 класі вивчення мовно-літературної галузі за рекомендованою 

кількістю годин (11), тоді на окремі предмети це навантаження буде 

розподілятися таким чином: українська мова – 4 години, українська 

література – 2 години, зарубіжна література – 1,5 години, іноземна мова – 3,5 

години. Якщо заклад освіти обирає інтегрований курс літератур, то на його 

вивчення може бути визначено 3,5 години на тиждень, відповідно до 

рекомендованої кількості годин на вивчення окремих предметів «Українська 

література» і «Зарубіжна література». За цим же принципом на інтегрований 

мовно-літературний курс за рекомендованою кількістю годин може бути 

визначено 7,5 годин на тиждень. Заклад освіти може визначити на вивчення 

інтегрованих курсів меншу від рекомендованої на відповідні предмети 

кількості годин, наприклад, на інтегрований курс літератур – 3 години. 

Для вивчення міжгалузевих інтегрованих курсів можуть використовуватись 

додаткові години, а також години відповідних освітніх галузей. Якщо для 

впровадження міжгалузевого інтегрованого курсу використовуються 



навчальні години освітніх галузей, що реалізуються у цьому курсі, в 

навчальному плані зазначається кількість годин, передбачена в цьому курсі 

для реалізації кожної інтегрованої в ньому освітньої галузі. Наприклад, 

обираючи міжгалузевий інтегрований курс «Драматургія і театр», в 

навчальному плані потрібно зазначити для цього курсу 0,5 години тижневого 

навантаження для мовно-літературної освітньої галузі і 0,5 години для 

мистецької. 

Заклад освіти для різних класів може обрати різні рішення, тобто для різних 

класів на паралелі може бути розроблено різні навчальні плани. 

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану 

педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний 

план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних 

предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за 

вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, 

інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або 

кількість годин на навчальний рік). 

В освітній програмі закладу освіти зазначається перелік програм (модельних 

навчальних програм та/або навчальних програм) що використовуються 

закладом освіти в освітньому процесі у тому числі навчальні програми курсів 

за вибором. 

Сукупність модельних та/або навчальних програм в освітній програмі 

закладу має охоплювати досягнення учнями результатів навчання з усіх 

визначених Державним стандартом освітніх галузей. 

Звертаємо увагу, що програми курсів за вибором повинні мати відповідний 

гриф і входити до Переліку навчальних програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у закладах 

загальної середньої освіти. 

Заклад освіти здійснює вибір модельних навчальних програм з-поміж тих, 

яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 (зі 

змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України 

від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12.2021 р. №1358, 

від 02.02.2022 р. № 96, від 09.02. 2022р. № 143, від 11.04.2022 

р. №  324).  Гриф  Міністерства,  станом  на  01  серпня  2022  року,  надано 

95 модельним навчальним програмам, що були розроблені до Типової 

освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти. 

Під час формування переліку модельних навчальних програм заклад освіти 

має враховувати низку чинників, а саме: особливості та потреби учнів 

певного закладу в досягнені обов’язкових результатів навчання, потенціал 

педагогічного колективу, ресурсне забезпечення закладу освіти, навчально- 

https://www.schoollife.org.ua/perelik-rekomendovanoyi-mon-nachalnoyi-literatury-na-2022-2023-navchalnyj-rik/
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методичний супровід конкретних модельних навчальних програм, наявність 

внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків між програмами різних 

предметів та курсів для реалізації ключових компетентностей, варіативність 

програм для підтримки курсів у діапазоні від мінімальної до максимальної 

кількості годин тощо. 

Модельні навчальні програми на рівні закладу освіти мають бути 

конкретизовані у навчальні програми. На основі обраної модельної 

навчальної програми закладом освіти розробляється навчальна програма 

предмета, інтегрованого курсу (у тому числі білінгвальних курсів). Така 

програма має містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж 

визначено Державним стандартом та/або відповідною модельною 

навчальною програмою, розподіл навчальних годин на вивчення кожного 

тематичного блоку, опис видів навчальної діяльності. 

У модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних годин у 

розрізі розділів, тем тощо. Кількість годин, необхідна для вивчення тієї чи 

іншої теми (розділу, модуля тощо), визначається вчителем/вчителькою у 

навчальній програмі в межах загальнорічної кількості годин, передбаченої 

навчальним планом закладу освіти на вивчення цього 

предмета/інтегрованого курсу, та з урахуванням очікуваних результатів 

навчання, визначених навчальною програмою. 

Розробляючи навчальну програму педагоги можуть вносити зміни 

у пропонований модельною навчальною програмою зміст навчального 

предмета/інтегрованого курсу, відповідно до підготовленості класу, 

регіональних особливостей, робочого навчального плану школи, 

необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається 

освітній процес, зокрема: 

 доповнювати зміст програми, включаючи регіональний компонент; 

розширювати/поглиблювати або ущільнювати зміст окремих елементів 

 (розділів, тем, модулів тощо) програми зважаючи на потреби учнів, 

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, запити батьків, громади 

тощо; 

 доповнювати тематику практичних/творчих робіт; 

 вилучати окремі питання, з метою уникнення надмірної деталізації змісту 

навчального матеріалу. 

Загальний обсяг таких змін може досягати 20%. 
Також   учитель   може   змінювати   послідовність   вивчення тем, не 

порушуючи логічної послідовності досягнення результатів навчання. 

Види навчальної діяльності, запропоновані у модельних навчальних 

програмах, мають рекомендаційний характер. При розроблені навчальної 

програми педагоги визначають ті види навчальної діяльності, які будуть 



використовуватися в освітньому процесі для досягнення результатів 

навчання, визначених Державним стандартом. Педагоги можуть: 

 обирати види навчальної діяльності з тих, що запропоновані в модельній 

навчальній програмі; 

 адаптувати рекомендовані модельною навчальною програмою види 

діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти та особливостей 

організації освітнього процесу; 

 додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності, відповідно до 

освітніх методик і технологій, які використовує вчитель, а також наявних 

засобів навчання. 

Навчальна програма оформляється за зразком модельних навчальних 

програм. На титульному аркуші зазначається назва та авторський колектив 

модельної навчальної програми, на основі якої створено навчальну програму 

закладу. Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних 

програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти. 
Педагоги можуть розробляти навчальні програми курсів за вибором і 

навчальні програми предметів/інтегрованих курсів не на основі модельних 

навчальних програм. Такі навчальні програми визначають послідовність 

досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета/інтегрованого 

курсу (курсу за вибором), опис його змісту та видів навчальної діяльності 

учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх 

провадження. 

Навчальні програми, розроблені не на основі модельних 

навчальних програм, можуть використовуватись у закладах освіти за умови 

що вони отримали відповідний гриф Міністерства згідно вимог чинного 

законодавства (наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 

р. № 931 «Про затвердження порядку надання грифів навчальній літературі 

та навчальним програмам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

11 листопада 2020 р. за № № 1119/35402, у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08.11.2021р. № 1203). 

Реалізацію модельних навчальних програм забезпечують підручники з 

грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН 

від 08.02.2022 р. № 140 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти» зі змінами). 

Підручник – це один з педагогічних засобів (з-поміж багатьох інших), що 

допомагає розв’язувати освітні завдання, визначені освітньою програмою. 

Учитель може використовувати одразу кілька підручників з тих, що мають 

відповідний  гриф  МОН. 

  Учитель  може  також  створювати  додаткові навчальні матеріали, які 

відповідатимуть потребам освітньої програми закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0140729-22#Text


Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, що 

доповнюють зміст підручників, є необов’язковим і може мати місце в 

освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення 

перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на 

фінансове забезпечення. 

На основі навчальної програми предмета (інтегрованого курсу) вчитель 

складає календарно-тематичний план, який має орієнтувати в 

послідовності розгортання програмового змісту і формування очікуваних 

результатів навчання, забезпечуючи при цьому цілісність і системність 

навчання. Головним завданням для вчителя є врахування обов’язкових 

результатів навчання, визначених Держаним стандартом для адаптаційного 

циклу (5 – 6 класи), і надання змоги досягти запланованих результатів. 

Обов’язкові результати навчання описуються у Державному стандарті через 

конкретні результати та відповідні орієнтири для оцінювання і мають бути 

досягнуті протягом двох років опанування навчального предмета чи 

інтегрованого курсу освітньої галузі. Тому надзвичайно важливого значення 

набуває розподіл конкретних освітніх результатів, визначених Державним 

стандартом, у межах навчального року в 5 та в 6 класах. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів 5 – 6 

класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту 

базової середньої освіти, у семестровому оцінюванні враховуються 

результати контролю груп загальних результатів навчання. Тому вважаємо за 

доцільне у календарно-тематичному плані визначити відповідність кожного 

очікуваного результату, якого необхідно досягти на уроці, певній групі 

загальних результатів, визначеній Державним стандартом. 

Календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній 

формі і може бути об’єднано з навчальною програмою в один документ. 

Вчитель має академічну свободу, що надає йому право самостійно обирати 

програмне забезпечення, методи та форми організації освітнього процесу, 

конструювати урок так, щоб учні могли самостійно відкрити нові для себе 

знання, опанувати нові навички, розвинути свою компетентність 

Під час реалізації навчальної програми рекомендуємо вчителю надавати 

учням чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчання, застосовувати 

особистісно-орієнтований підхід, що може бути забезпечений передусім 

вибором відповідних тем навчальних проєктів та ролей у груповій діяльності. 

Методичні прийоми, які використовуються на уроках, треба добирати з 

урахуванням вимог до результатів навчально-пізнавальної діяльності, що 

відображені в Державному стандарті і навчальній програмі. 

Визначальне значення у навчанні має наступність, яка полягає в тому, що 

учень/учениця не лише переходить із класу в клас, від одного циклу навчання 



до наступного, а в тому, що навчання наступного рівня логічно розгортається 

на основі попереднього. Державний стандарт базової середньої освіти є 

логічним продовженням затвердженого у 2018 році Державного стандарту 

початкової освіти. З огляду на це доцільно на початку навчального року 

провести діагностування націлене на виявлення рівня досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової освіти на рівні 4 класу. Проведення такого діагностування носить 

прогностичний характер щодо рівня сформованості ключових та предметних 

компетентностей і, відповідно, подальшого планування роботи 

вчителя.  Реалізація нового змісту навчання на рівні базової середньої освіти 

має здійснюватися з урахуванням напрацювання початкової ланки освіти. Це 

зумовлює передусім визначення змістово- результативної узгодженості в усіх 

освітніх галузях із передбачуванням складності процесу адаптації 

випускників початкової школи до навчання у 5 класі. Застерігаємо від 

надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку п’ятикласників, до якої 

схиляються окремі педагоги, аргументуючи це попитом батьків. Доцільною є 

організація освітнього процесу, орієнтованого на зону найближчого розвитку 

школяра. Компетентнісно орієнтована парадигма покликана змістити 

наголоси у співвідношенні між навчанням та учінням. Зокрема, для 

учениць/учнів процес засвоєння, по суті, запам’ятовування знань мав би 

поступитися місцем діяльнісному пізнанню і мав би завершуватися (в школі) 

не стільки обсягом «здобутих» (завчених) знань, скільки сформованими 

уміннями, навичками, досвідом, ставленнями. 

Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих 

періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що 

відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-

річного віку. Недопустимим є перевантаження учнів зайвими за обсягом 

домашніми завданнями, їх необхідно дозувати з урахуванням рівня 

підготовки учня, гігієнічних вимог віку. Також необхідно ретельно 

слідкувати за темпом уроку, адже високий темп заважає багатьом дітям 

засвоювати навчальний матеріал. Щоб знайти оптимальні форми та методи 

взаємодії, учителі, які працюють у 5-х класах, мають познайомитися з 

освітніми програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми 

конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну 

школу. 

При складанні розкладу уроків має враховуватися оптимальне 

співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також 

правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо- 

математичного і гуманітарного циклів з предметами соціальної і 

здоров’язбережувальної, технологічної, мистецької освітніх галузей та 

фізичною культурою. 
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