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Нова українська школа – це назва реформи загальної
середньої освіти, яку зараз реалізовує Міністерство
освіти і науки спільно з сотнями вчителів і
управлінців з освіти по всій Україні поетапно

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне
навчання.
Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а 
вчитимуться використовувати їх на практиці
й опановуватимуть навички. Для НУШ створено новий
Стандарт освіти і нові програми



1. заснований на формуванні
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в
суспільстві.
2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі,
дитиноцентризм.
3. , який має свободу творчості й
розвивається професійно.
4. добре засвоїти
новий зміст і набути компетентності для життя.
5. Наскрізний процес виховання який формує життєві
цінності.

6. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні
умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян,батьків не
лише в приміщенні навчального закладу.
7
між учнем, учителем і батьками (суб»єкт-суб»єктна взаемодія)



Перелік компетентностей та вмінь, закладений в обидва Стандарти, 
базується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради ЄC, щодо
формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», але не 
обмежується ними.

➢Стандарт базової середньої освіти ґрунтується на Законі України «Про 
освіту», де відображені ключові компетентності та наскрізні вміння.

➢Стандарт є логічним продовженням затвердженого у 2018 році Державного 
стандарту початкової освіти.

Державний стандарт базової середньої 
освіти продовжує реформу Нової української 

школи



ЦІЛІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

➢РОЗВИТОК ПРИРОДНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ІНТЕРЕСІВ, 
ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ
➢ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НЕОБХІДНИХ 
ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ, 
СВІДОМОГО ВИБОРУ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЄВОГО 
ШЛЯХУ
➢ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО, ШАНОБЛИВОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО РОДИНИ,СУСПІЛЬСТВА, ДОВКІЛЛЯ, 
НАЦІОНАЛЬНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

➢НАЙГОЛОВНЕ ЦЕ: ЗНАННЯ, УМІННЯ, СТАВЛЕННЯ



ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ

❖ПОВАГА ДО ОСОБИСТОСТІ КОЖНОЇ ДИТИНИ, ЇЇ 
ІНТЕРЕСІВ ТА ДОСВІДУ
❖ДОВІРА ТА БЕЗПЕКА
❖РІВНИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ
❖АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
❖СТАНОВЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ
❖УТВЕРДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ, ПОВАГА ДО 
ПРАВ ЛЮДИНИ
❖ЗДОРОВ”Я ТА ДОБРОБУТ
❖АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ПАТРІОТИЗМ
❖ЛЮБОВ ДО РІДНОГО КРАЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ДО ДОВКІЛЛЯ

5 КЛАС – АДАПТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ (ПЕРІОД)



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ МІСТИТЬ:

➢Ключові компетентності включно з базовими знаннями
➢Наскрізні вміння, що поєднують компетентності та галузі
➢Обов”язкові результати навчання
➢Критерії оцінювання
➢Базовий навчальний план

Всі компоненти Державного стандарту детально 
описані в Освітньої програмі гімназії



Перелік освітніх галузей в навчальному плані
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мовно-літературна
Громадянська та історична
Мистецка
Математична
Природознавча
Технологічна
Інформатична
Суспільна та здоров»язбережувальна
Фізична культура
Для кожної освітньої галузі визначено:

мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти;

компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати

всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень та базові знання;

обов’язкові результати навчання учнів;

рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за циклами

навчання (5 класи).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних
програмах.



Інваріантна складова Кількість годин на 
тиждень

Освітні галузі Навчальні предмети 5 А,Б 5 В 5 Г

Мовно- літературна
Українська мова 4 4 4
Українська література 2 2 2
Англійська мова 5 5 4
Французька мова 2 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5

Громадська та  історична Вступ до історії України 1 1 1
Мистецтво 1 1 1

Математична Математика 4 4 5
Природнича Пізнаємо природу 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Інформатична Інформатика 1 1 1

Соціальна і 
здоров’язбережувальна

Здоров’я, безпека та добробут 1 1 1

Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом : 26+3 26+3 26+3

Варіативна складова 2 2 2
Додаткові години на вивчення 
предметів, факультативи, 
проведення індивідуальних 
консультацій та групові 
заняття)

Драматургія і театр 
(міжгалузевий інтегрований 
курс)

1 1 1

STEM ((міжгалузевий 
інтегрований курс)

1 1 1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 28 28
Всього фінансується ( без урахування поділу на групи) 28+3 28+3 28+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з навчанням українською мовою для 5-х класів

на 2022/2023 н.р.



Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у 
Державному стандарті, визначено завдання, які має 

реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання мають робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів.

1 Спілкування

державною

(і рідною у разі

відмінності) мовами

6 Уміння навчатися

впродовж життя

2 Спілкування

іноземними мовами

7 Соціальні і громадські

компетентності

3 Математична

грамотність

8 Підприємницька

4 Компетентності в

природничих науках і

технологіях

9 Загальнокультурна

грамотність

5 Інформаційно-

комунікативна

компетентність

10 Екологічна

грамотність і здорове

життя



Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі вміння:
✓читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, інтелектуального, естетичного сприймання і

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

пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану і очевидну інформацію, висловлювати припущення,

доводити надійність аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї,

пов’язані з розумінням тексту після його аналізу і добору контраргументів;

✓ висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно передавати власні думки, почуття,

переконання, зважаючи на мету та учасників комунікації, обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії;

✓критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків,

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

контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати спроби маніпулювання даними, використовуючи

різноманітні ресурси і способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації;

✓ логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність висловлювати послідовні, несуперечливі,

обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів;

діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, доброчесне використання чужих ідей та їх

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

✓ виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень для розв’язання проблем, активну

участь у різних видах діяльності, їх ініціювання, прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність;

конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших,

сприймати емоції без осуду, адекватно реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати

в діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну комунікацію, зосередження уваги,

продуктивну діяльність;

✓ оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори;

приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання проблем на основі розуміння причин та

обставин, які призводять до їх виникнення, досягнення поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих

ризиків та наслідків;

✓ розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні ситуації, формулювати проблеми, висувати

гіпотези, практично їх перевіряти та обґрунтовувати, здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та

аргументувати рішення;

✓ співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги взаємодії під час спільної діяльності,

планувати власну та групову роботу, підтримувати учасників групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення

спільної мети



Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати 
знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом 
інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих 
предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є значимими 
надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 
суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 
різних ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до 
різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 
діяльності, а також практична його спрямованість, створювання умов для 
самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 
ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 



Основні елементи системи БЗСН

 Школа з 1998р. працює за системою блочно-семестрово-залікового

 навчання, в основу якої покладена система, розроблена канд.пед.наук Подмазіним С. І.
Семестри

I
I II

чверть чверть

II
III IV
чверть чверть

Спарені уроки
Пара 90хв

Перерви між 
парами        10-20хв

Перерви між   
півпарами     5хв

Блочно-семестрова 
залікова система

П’ятиденний робо-
чий тиждень

Щодня  3-4 пари

Заліки: 
тематичні 
підсумкові

Блоки викладених предметів:
протягом кожної чверті 
викладається 70% від загальної 
кількості предметів

Додаткові індивідуальні 
завдання

-розвивальні
-навчальні
-контрольні
-коригуючі

–комбіновані



У реальному світі немає мононаукових процесів – кожен
пов’язаний з різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки
й мали цілісну картинку світу, у 5-х класах пропонується
інтегрувати (тобто об’єднати) предмети. Це означає, що, 
наприклад, рослини вивчатимуть не тільки з точки зору
ботаніки, а й додаватимуть до цієї теми знання з географії,
екології, математики, хімії, мови й літератури.
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STEM–освіта – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому

стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками

команди, суспільства, країни.

STEM-освіта дозволяє змінити форму викладання — урок не

сфокусований на вчителі, у центрі уваги завжди знаходиться вирішення

проблеми. Учні шукають рішення не в теоретичній площині, а зразу вчаться на

практиці, роблячи спроби та помилки (Інтегрований курс STEM)



Змішане навчання – це концепція, 

освітня технологія, різновид гібридної 

методики, що поєднує традиційне навчання 

за участю вчителя (обличчя до обличчя) з 

онлайн та самоосвітнім навчанням

Змішане навчання сприяє розвитку самостійної творчої

діяльності, стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення,

що дає змогу формувати конкурентноспроможних здобувачів освіти

на рівні державних та міжнародних стандартів, здатних до

самореалізації, соціалізації та професійної мобільності



Традиційних форм навчання (очне навчання), 

класно-урочна система (обличчя до 

обличчя)

Технології онлайн-навчання (новітні 

інформаційні та телекомунікативні

технології, самостійне опрацювання 

навчального матеріалу)

Процес змішаного навчання формується з:

Усі компоненти того чи іншого предмету логічно пов'язані між собою і, як 

результат, учень отримує цілісний навчальний досвід (знання, уміння, 

навички)



Змішане навчання включає комбінацію різноманітних форм і засобів 

навчальної діяльності.

•Аудиторне навчання. Це передбачає контакт вчителя та учнів

(семінари, лекції, рольові ігри, конференції, практичні та лабораторні роботи

тощо).

•Інтерактивне навчання-навчання в соціальної мережі, яке здійснюється за

допомогою інструментального середовища (електронний навчальний курс,

індивідуальні консультації за допомогою електронної пошти, чати, блоги тощо).

•Навчання з підтримкою різних засобів, розроблення новітніх навчальних

матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, відеоуроки тощо).

•Навчання онлайн – це формат навчання учнів за комп'ютером в зручний для них

час та послідовність виконання завдань.

•Навчання офлайн – це взаємодія учня з вчителем та однокласниками по проєкту.

Включає групові та індивідуальні проєкти, консультації тренінги, турніри тощо).

Відповідно до цього змінюються форми роботи вчителя, виникає потреба в

самовдосконалення, накопиченні та систематизації знань та інформації,

підготовки до занять
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Англійський 
фольклор



забезпечити умови для розвитку здібностей та 
нахилів дітей;

учити їх творчо мислити та прагнути до 
інтелектуального вдосконалення;

орієнтувати учнів на самостійну роботу та 
активізацію навчання;

сприяють соціалізації особистості учня;

стимулюють ініціативність та розвиток 
лідерських якостей;

набути навчального та життєвого досвіду.



Гімназія Міжнародних відносин 

№ 323

є асоційованою школою ЮНЕСКО 
з  березня 2001



➢Проєкт “Культурна спадщина”

➢Проєкт “Екологія”

➢Проєкт “Діалог культур та дитяча
дипломатія”

➢Проєкт “За здоровий спосіб життя”



Проєктна діяльність – шлях до 
міжкультурного спілкування



Оцінка – це не покарання. Вона має фіксувати, на 
якому рівні перебуває дитина, і показувати ціль, до 
якої має прямувати дитина. Саме тому в першій
чверті не буде балів, а протягом усього навчання
пропонується використовувати формувальне
оцінювання. Мета – оцінити поступ кожної дитини, 
а не її відповідність певному еталону.
За формувальним оцінюванням відстежується
особистісний розвиток дитини та хід опануванння
нею навчального досвіду як основи компетентності. 
Кожна дитина має отримувати винагороду за свої
старання і розуміти, що робить успіхи. 
Оцінювання має бути зорієнтованим на визначені 
Державним стандартом базової середньої освіти 
ключові компетентності та наскрізні вміння й 
передбачені навчальною програмою очікувані 
результати навчання для відповідного періоду 
освітнього процесу. 



Для визначення рівня досягнення учнями результатів навчання можна
застосовувати Орієнтовну рамку оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової
середньої освіти, яка наведена у Освітньої програмі. У даній Орієнтовній рамці
оцінювання навчальних досягнень навчальні досягнення учнів характеризують за
чотирма рівнями: початковий, середній, достатній, високий.

Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів
навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти, у першому семестрі 5-го
класу підсумкове та проміжне оцінювання результатів навчання учнів буде
здійснюватись за рівневою шкалою, а його результати позначати словами або
відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий
(В)», та супроводжуватись вербальною характеристикою з орієнтацією на досягнення
учня (а не на помилки або невдачі). У ІІ семестрі за рішенням педагогічної ради буде
здійснюватися оцінювання за 12 –бальною шкалою. При переході від підсумкового
оцінювання за рівневою шкалою в
І семестрі до оцінювання за бальною шкалою в ІІ семестрі при виставленні річної
оцінки буде орієнтир на оцінку за ІІ семестр, а можливу різницю між рівнями
результатів навчання у І та ІІ семестрах враховувати шляхом виставлення річної оцінки,
що відповідає вищому показнику.

Якщо рівень результатів навчання учня визначити неможливо через тривалу
відсутність, у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запис «(н/а)» (не
атестований(а)). Для розроблення та оцінки вже розроблених власних критеріїв і шкали
оцінювання рішенем педагогічної ради ухвалено використовувати Орієнтовні вимоги до
критеріїв та шкал оцінювання.
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Кожна дитина має отримувати винагороду за свої старання і

розуміти, що робить успіхи. Дійова форма цього - портфоліо
особистих досягнень – добірка усіх поробок і творів, які вона 
робитиме на уроках



«Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна
благородним захопленням, поривом до чогось світлого,
розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло», – писав
Василь Сухомлинський.

Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й
творчого підходу до розвитку особистості.  
Головним завданням педагогіки партнерства є подолання інертності мислення, 
перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу.
Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й
батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з ме-
тою особистісного розвитку школярів



Батьки – активні учасники освітнього 

процесу

-Взаємодія з дитиною і учителями

- Участь у навчально-виховних заходах - квестах,

святах, тематичних зустрічах

- Залучення до експериментальної роботи

Адміністрація Батьки Вчитель

Співпраця, взаєморозуміння, бажання разом йти до 

мети
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Модель компетентного випускника 5 класу
Розвинуті компетентності:

1 Спілкування

державною

(і рідною у разі

відмінності) мовами

6 Уміння навчатися

впродовж життя

2 Спілкування

іноземними мовами

7 Соціальні і громадські

компетентності

3 Математична

грамотність

8 Підприємницька

4 Компетентності в

природничих науках і

технологіях

9 Загальнокультурна

грамотність

5 Інформаційно-

комунікативна

компетентність

10 Екологічна

грамотність і здорове

життя



УКРИТТЯ




