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Готуємося до 2022-2023 навчального року. 

Методичні поради щодо викладання предметів громадянської та 

історичної освітньої галузі 

Шановні вчителі!  Дякуємо, що в цей складний для нашої країни час ви 

продовжуєте навчати та виховувати підростаюче покоління та співпрацюєте з 

нашою академією.  Не зважаючи на труднощі, ціною надлюдських зусиль ми 

всі разом прагнемо відстояти нашу незалежність, наше майбутнє, вибір 

всього українського народу. Віримо в ЗСУ! Крокуємо до Перемоги! 

Для використання  в роботі надаємо посилання на освітні сайти: 

Міністерство освіти і науки України  https://mon.gov.ua/ua  

Інститут модернізації змісту освіти МОН України https://imzo.gov.ua/  

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

https://ooiuv.odessaedu.net/  

Проєкт «Школа у цифровому світі»  https://itschool.odessaedu.net/  
 

2022/2023 навчальний рік – дуже відповідальний період для вчителів, 

які викладатимуть у 5-х класах. Адже саме з нього розпочинається 

впровадження Державного стандарту базової середньої освіти та організація 

навчального процесу за новою Типовою освітньою програмою. Цим 

документом окреслено обов’язкові та рекомендовані підходи до розроблення 

та використання шкільних освітніх програм, сформовано варіанти типових 

навчальних планів та затверджено перелік модельних навчальних програм. 

У типовому навчальному плані визначено тижневе навчальне 

навантаження Громадянської та історичної освітьої галузі наступним 

чином:  

 «Вступ до історії України та громадянської освіти» – 1 година  

Також заклад освіти може обрати інтегровані курси: 

 «Досліджуємо історію і суспільство» (5-6 клас);  

 «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти»                        

(5-6 класи). 

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерву 

годин немає. 

Для викладання навчальних предметів у 5-х класах закладів загальної 

середньої освіти будуть використовуватись модельні навчальні програми, які 

розроблені на основі Держстандарту та мають гриф «Рекомендовано 
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Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 № 795 зі 

змінами, внесеними наказами МОН від 10.08.2021 №898, від 29.09.2021 

№1031, від 13.12.2021 №1358, від 02.02.2022 №96, від 09.02.2022 №143, від 

11.04.2022 № 324)). 

У модельних навчальних програмах визначено орієнтовну 

послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст 

навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності 

учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі в порядку, 

визначеному законодавством. 

Перелік модельних навчальних програм громадянської та 

історичної галузі, які будуть впроваджуватися в освітній процес закладів 

загальної середньої освіти ПОЕТАПНО, починаючи з 2022/2023 

навчального року: 

А.  Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас 

- Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської 

освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурлака О. В., 

Власова Н. С., Желіба О. В., Майорський В. В., Піскарьова І. О., Щупак І. Я.) 

http://surl.li/adsdd  

- Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської 

освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Желіба О. В., 

Мокрогуз О. П.) http://surl.li/adsdk  

- Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської 

освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт: Бакка Т.В.,       

Желіба О.В., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.) http://surl.li/cixph  

- Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської 

освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., 

Мартинюк О.О.) http://surl.li/catsv  

Б. Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи (інтегрований курс) 

- Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 

класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти                                

(авт. Васильків І. Д., Димій І. С., Шеремета Р. В.) http://surl.li/butlf  

- Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство.                             

5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти                      

(авт. Пометун О. І., Ремех Т. О., Малієнко Ю. Б., Мороз П. В.) 

http://surl.li/adsdn  

- Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство.                            

5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти                     

(авт. Гісем О. В., Мартинюк О. О., Гісем О. О., Охредько О. Е.) 

http://surl.li/cixqy  
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В. Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 класи 

(інтегрований курс) 

- Модельна навчальна програма «Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Власова Н. С., Желіба О. В., Кронгауз В. В., 

Секиринський Д. О., Щупак І.Я.) http://surl.li/adsdp  

- Модельна навчальна програма «Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Кафтан М. В., Козорог О.Г., Костюк І. А.,                                

Мудрий М. М., Селіваненко В. В.) http://surl.li/cixrm  

- Модельна навчальна програма «Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Даниленко В. М., Гісем О. В., Мартинюк О. О.,     

Охредько О. Е., Тарасюк Т. Д.) http://surl.li/cixrw  

Навчально-методичні матеріали для вчителів, електронні версії 

підручників та робочі зошити для учнів можна знайти на сайтах видавництв, 

які співпрацювали з авторськими колективами – розробниками програм та 

навчально-методичних матеріалів:  

 Український освітянський видавничий центр «ОРІОН» 

https://www.orioncentr.com.ua/ 

 Видавництво «Ранок»  http://surl.li/cixsg  

 Видавництво ТзОВ «АСТОН» https://aston.te.ua/catalog/nush/  

 Видавничий дім «Освіта» http://www.osvita-dim.com.ua/  

 Видавництво «Педагогічна думка» http://peddumka.edukit.kiev.ua/  

 Видавництво «Світич» https://svitdovkola.org/books/uis5  

Інформацію про навчально-методичні матеріали для пілотування у                     

6 класах буде надано пізніше. 

Триває робота щодо оновлення навчальних програм.  Вносяться зміни у 

зміст навчальних програм для 6–11 класів з предметів «Історія України», 

«Всесвітня історія» та «Основи правознавства» (9 клас). Також оновлюється 

програма курсу «Громадянська освіта» (10 клас) та інтегрованого курсу 

«Історія: Україна і світ» (10-11 клас). 

Після офіційного оприлюднення оновлених програм, будуть надано 

поради щодо їх використання в закладах освіти області. 

Список рекомендованих інтернет-ресурсів для організації 

освітнього процесу: 
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1. Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний ресурс] 

Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text  

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про початок навчального року під 

час дії правового режиму воєнного стану в Україні» [Електронний ресурс] 

Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-

navchalnogo-roku-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu-v-ukrayini-

i240622-711  

3. Державний стандарт базової середньої освіти [Електронний ресурс] Режим 

доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-

ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti  

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про 

затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти» [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: 

https://imzo.gov.ua/2021/02/22/nakaz-mon-vid-19-02-2021-235-pro-

zatverdzhennia-typovoi-osvitn-oi-prohramy-dlia-5-9-klasiv-zakladiv-zahal-noi-

seredn-oi-osvity/  

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 

«Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти» 

[Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: 

https://imzo.gov.ua/2021/07/14/nakaz-mon-vid-12-07-2021-795-pro-nadannia-

hryfa-rekomendovano-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-model-nym-navchal-

nym-prohramam-dlia-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/  
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