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Освіта є невичерпним джерелом сподівань, надій і мрій, зв'язує минуле, 

сьогодення і майбутнє, надає можливість пізнавати дивовижний світ, 

розвиватися і творити. У цей час складних випробувань Ви, вчителі, 

згуртувалися для дітей – нашого майбутнього. Щиросердно дякуємо вам, 

колеги, що оберігаєте шкільне родинне життя і даєте змогу дітям вчитися та 

відчувати взаємну підтримку. Разом ми переможемо! 

Новий навчальний рік Україна розпочинатиме в умовах військової агресії 

з боку російської федерації, тож ми маємо врахувати питання особистої безпеки 

та безпеки наших учнів, а також розглянути можливість організації освітнього 

процесу в очній, змішаній та дистанційній формі. Також, за згодою 

адміністрації шкіл, можна передбачити екстернат чи консультації для учнів, які 

з певних причин не зможуть приступити до занять в Україні і будуть навчатися 

в школах країн ЄС. 

Звертаємо вашу увагу на рекомендації МОН, «Про підготовку до початку 

та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/. 
Віримо у нашу перемогу та спокійно і впевнено робимо нашу спільну 

освітянську справу, бо і на полі бою, і у мирному житті поведінку людини і її 

успішність визначає слово і думка вчителя. 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» в 

продовж 2021/2022 навчального року активно працювала над обґрунтуванням 

застосування дистанційної та змішаної форми навчанням:  

- матеріали з регіонального проекту «Учитель +» розташовані на сайт 

кафедри методики викладання і змісту освіти https://primati.odessaedu.net/ 

- матеріали проекту «Школа в цифровому світі» розташовані на сайт 

https://itschool.odessaedu.net/  

- матеріали проекту «Інтернет-школа для обдарованих учнів» розташовані 

на сайт https://obdarovani.odessaedu.net/  

- додаткові матеріали розташовані на сайті академії 

https://ooiuv.odessaedu.net/ . 

У 2022/2023 навчальному році продовжується вивчення фізики у закладах 

загальної середньої освіти у базовій школі за навчальними програмами для 7 – 

9 класів, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, які 

розміщені на офіційному веб-сайті МОН: http://surl.li/ciaad. 
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Нова українська школа впевнено крокує до базової школи. З 1 вересня 

учні 5-х класів почнуть працювати за програмами, які створені відповідно до 

вимог Державного стандарту, яким визначено мету і компетентнісний зміст 

базової середньої освіти. У природничій галузі для адаптаційного циклу 

навчання (5-6 класи) розроблені відповідні програми інтегрованих курсів 

«Пізнаємо природу», «Природничі науки» та «Довкілля». Протягом 

попереднього навчального року вчителі пілотних закладів освіти апробували 4 

модельні програми, які на той час отримали відповідний гриф Міністерства 

освіти і науки України. Це модельна програма адаптаційного циклу з 

інтегрованого курсу «Пізнаємоприроду. 5-6 класи» (автори Біда Д.Д., Гільберг 

Т.Г., Колісник Я.І.); модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 

класи». Цикл адаптаційний (автор Коршевнюк Т.Г.); модельна навчальна 

програма інтегрованого курсу для 5-6 класів «Пізнаємо природу» (авторський 

колектив під керівництвом Р. Шаламова); модельна навчальна програма 

«Природничі науки». Цикл адаптаційний. 5-6 класи (автори Білик Ж.І., Засєкіна 

Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.) (Наказ МОН від 12.07.2021 № 795 “Про 

надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” 

модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти”). 

Презентації цих програм були представлені на сайті Інституту модернізації 

змісту освіти і з ними можна ознайомитися для кращого розуміння авторського 

бачення компетентнісного спрямування та мети курсу за посиланням: 

http://surl.li/aphrg. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13.12.2021 No 1358) були 

затверджені ще дві модельні програми: Модельна навчальна програма 

«Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Бобкова О. С.) та Модельна навчальна програма 

«Довкілля. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Григорович О.В.). 

Всі модельні програми розміщені на сайті та ІМЗО і доступні за 

покликанням http://surl.li/ciaqs. 

За інформацією Міністерства освіти і науки України на Одещині у 

закладах загальної середньої освіти до навчальних планів закладів переважно 

увійшли дві модельні програми «Пізнаємо природу» (автори Біда Д.Д., Гільберг 

Т.Г., Колісник Я.І. та автор Коршевнюк Т.Г.) та програма «Природничі науки». 

(автори Білик Ж.І., Засєкіна Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.). За цими 

програмами протягом наступних 2-х років і будуть працювати вчителі, які їх 

обрали.  

Протягом навчального року Міністерство освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти, Інститут педагогіки НАПНУ доклали 

значних зусиль для створення навчально-методичного запезпечення 

запроваджуваних інтегрованих курсів за активної участі авторів програм. 

На сайті ІМЗО у рубриці «Навчально-методичне забезпечення 5-9 класи» 

розміщено Навчально-методичний посібник «НУШ: «Путівник вчителя 5–6 

класів» , «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПУТІВНИК НУШ 5 клас» та 

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/
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/
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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«Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи». Із змістом цих матеріалів 

Ви можете ознайомитися бепосередньо за накеденими покликаннями. 

Звернемо увагу, що у навчально-методичному посібнику «НУШ: 

путівник для вчителя 5-6 класів» розміщені матеріали, які спритимуть розвитку 

професійних компетентностей вчителя НУШ щодо розуміння психолог-

фізіологічних особливостей розвитку учнів 5-6 класів, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії та діяльнісному підходу в освітньому процесі НУШ, педагогіки 

партнерства, наскрізного виховання цінностей, оцінювання в новій українській 

школі тощо. 

У файлі «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи» розміщені 

посилання на підручники, посібники та інші матеріали методичного характеру 

(наприклад календарно-тематичне планування до деяких програм), наповнення 

природничої освітньої галузі (ПРО) можна переглянути за покликанням: 

http://surl.li/cfzei. 

На нашу думку, кожному вчителю буде корисним переглянути не тільки 

ті матеріали, які пропонуються до обраної програми, але й звернутися до 

матеріалів до інших програм. 

Навчально-методичний путівник містить перелік всіх модельних програм, 

які отримали гриф МОНУ на даний момент (http://surl.li/bqzuo). 

Стосовно модельних програм, які розроблені для природничої галзі на 

цей час зазначимо, що згідно додатку 5 Типової освітньої програми модельні 

навчальні програми можуть бути розроблені для всього рівня базової середньої 

освіти (5-9 класи). Так автори модельної програми «Природничі науки» під час 

семінару-наради «Організація освітнього процесу в 5-х класах закладів 

загальної середньої освіти. 15-18 лютого 2022 р.» зазначили, ця програма, яка 

розроблена для адаптаційного циклу навчання буде мати продовження у 7-9 

класах, де можливо не тільки предметне навчання, а й вивчення інтегрованих 

курсів. Спікери цієї семінару-наради акцентували увагу на пропедевтичному 

аспекті вивчення інтегрованого курсу, коли продовжується оволодіння 

понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння основ 

предметних знань та усвідомлення фундаментальних ідей і принципів 

природничих наук. Також важливим аспектом при вивченні інтегрованого 

курсу природничої галузі є досягнення конкретних результатів навчання, 

визначених саме Державним стандартом базової середньої освіти (Додаток 10. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у природничій освітній 

галузі: http://surl.li/mfre).  

Посилання на матеріали цієї наради: http://surl.li/ciaqg.  

Окремої уваги потребує оцінювання досягнутих результатів освітнього 

процесу. Як відомо у початковій ланці освіти перевага надавалася 

формувальному оцінюванню, до якого були розроблені відповідні моделі та 

рекомендації щодо їхнього застосування. Разом з тим на закінчення навчання у 

початковій школі для учнів 4-х класів прводилося тематичне оціювання, 

результати якого визначалися за рівневою шкалою. На 2021/2022 навчальний 

рік МОН України розробило «Методичні рекомендації щодо особливостей 

організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі 5-6 класах ЗЗСО 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit?usp=sharing&ouid=113375690790867658961&rtpof=true&sd=true
http://surl.li/cfzei
http://surl.li/bqzuo
http://surl.li/mfre
http://surl.li/ciaqg


за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації 

концепції “Нова українська школа”» (лист МОН від 06.08.2021 №4.5/2303-21 до 

ЗЗСО, у яких здійснюється пілот): https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83419/  

Запровадження системи оцінювання, в якій розрізняють поточне 

формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове 

оцінювання (семестрове, річне). Поточне формувальне оцінювання 

здійснюють з метою допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих 

результатів навчання. Підсумкове оцінювання здійснюють з метою отримання 

даних про рівень досягнення учнями результатів навчання після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів. Така система оціювання 

має на меті допомогти вчителеві конкретизувати навчальні досягнення учнів і 

надати необхідні інструменти для впровадження об’єктивного й справедливого 

оцінювання результатів навчання. При цьому важливо зберегти наступність у 

підходах до оцінювання між початковою та базовою школами. У листі МОН 

зазначається, що у формувальному оцінюванні, зокрема для самооцінювання та 

взаємооцінювання, рекомендовано використовувати інструменти з 

орієнтовного переліку, наведеного в документі за посиланням: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83419/. 

«На Урок» за темами «Підсумкове оцінювання з тестами «На урок» для 

здійснення поточного, підсумкового та формувального оцінювання» 

http://surl.li/ciarv та «Чек-лист підготовки вчителя НУШ у базовій школі» 

http://surl.li/ciars. 

Вивчення інтегрованого курсу за будь-якою з обраних програм має 

закласти підгрунття для подальшого перметного або інтегрованого вивчення 

природничих дисциплін, але фундамент наукових природничих уявлень, 

цілісне сприйняття наукової природничої картини світу починається вже 

сьогодні.  

Бажаємо успіхів, натхнення і наснаги! Все буде Україна! 
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