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ПЕРЕДМОВА 

У звіті представлено результати наукового дослідження спрямованого 

на вирішення нагальних проблем в загальній середній освіті. Наукове 

дослідження спрямоване на вирішення проблеми формування структури й 

змісту навчальних предметів/інтегрованих курсів адаптаційного циклу 

базової середньої освіти.   

Досліджено зарубіжний і національний досвід побудови змісту освіти 

через систему навчальних предметів/інтегрованих курсів, реалізацію моделі 

освіти, орієнтованої на результат через опис у модельних навчальних 

програмах орієнтовної послідовності досягнення очікуваних результатів 

навчання учнів відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої 

освіти.   

Науково обґрунтовано принципи формування структури й змісту 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на 

засадах компетентнісного підходу, визначено місце і призначення кожного 

навчального предмета/інтегрованого курсу в загальній системі,  обґрунтовано 

методичні особливості реалізації змісту в освітньому процесі у 5-6 класах.  

Розроблено й апробовано комплекс модельних навчальних програм  та 

методичні рекомендації щодо створення на основі модельних навчальних 

програм навчально-методичного забезпечення предметів у 5-6 класах 

закладів загальної середньої освіти та щодо розроблення педагогічними 

працівниками навчальних програм на основі модельних. Підготовлено 

інформаційно-аналітичні матеріали з предметної реалізації змісту базової 

середньої освіти в зарубіжних країнах. 

Мета дослідження: створення модельних навчальних програм для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти). 

Завдання дослідження: 

Обґрунтувати принципи формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на засадах 
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компетентнісного підходу, що дасть змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі,  обґрунтувати структурні особливості 

реалізації його змісту. 

Вивчити досвід зарубіжних країн щодо структурування змісту базової 

середньої освіти та його реалізації в освітній практиці. 

Розробити комплект модельних навчальних програм для 5-6 класів 

закладів загальної середньої освіти (українська мова, українська література, 

літератури (інтегрований курс української і зарубіжної літератур), 

математика, вступ до природничих наук (інтегрований курс природничих 

предметів), технології). 

Підготувати методичні рекомендації для розробників навчальної 

літератури щодо розроблення на основі модельних навчальних програм 

навчально-методичного забезпечення викладання предметів у 5-6 класах 

закладів загальної середньої освіти, для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти щодо складання освітньої програми закладу освіти 

із використанням модельних навчальних програм, та розроблення  

навчальних програм з предметів на основі модельних навчальних програм. 

Актуальність дослідження викликана нагальною потребою 

розроблення структури й змісту модельних навчальних програм для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти) у зв’язку із затвердженням Типової освітньої програми для 

5-9 класів закладів загальної середньої освіти, розробленою на виконання 

пункту одинадцятого частини першої статті 1 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 вересня 2020 року №898 «Про деякі питання державних стандартів 

повної загальної середньої освіти»  

Предметом дослідження є зміст навчання учнів 5-6 класів з мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти відповідно 

до вимог нового Державного стандарту БЗСО та типової освітньої програми 

для 5-9 класів. 
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Об’єкт дослідження – формування компетентностей учнів 5-6 класів з 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти.  

Наукова новизна здобутих результатів дослідження полягає в тому, 

що за характером і сутністю розглянутих проблем воно є першим у якому 

здійснене комплексне вирішення проблеми формування структури й змісту 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти з 

урахуванням національного та зарубіжного досвіду організації освітнього 

процесу на адаптаційному циклі базової загальної середньої освіти, а саме: 

уперше обґрунтовано принципи формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу, що дало змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі та обґрунтувати структурні 

особливості реалізації їх змісту,  

визначено науково-методичні засади створення модельних навчальних 

програм адаптаційного циклу базової середньої освіти та розроблено шість 

модельних навчальних програмах («Українська мова», «Українська 

література», «Літератури (інтегрований курс української і зарубіжної 

літератур)», «Математика», «Природничі науки» (вступ до природничих 

наук, інтегрований курс природничих предметів)», «Технології»), які 

отримали гриф Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 

795 від12 липня 2021 року) та впроваджуються у пілотних закладах освіти в 

рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти», 

забезпечено подальший розвиток компетентнісно орієнтованих 

методик навчання та відповідного навчально-методичного забезпечення. 
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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт складається зі вступної частини (обкладинка, 

титульний аркуш, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних 

позначень, передмова), основної частини (вступ, суть звіту, висновки, 

рекомендації), списку публікацій. 

Загальний обсяг звіту – 44 ст., список опублікованих праць – на 7-и 

сторінках. 

Звіт відображає результати науково-дослідної роботи науковців 

Інституту педагогіки НАПН України з теми «Науково-методичні засади 

створення модельних навчальних програм адаптаційного циклу базової 

середньої освіти», виконаної відповідно до постанови Президії НАПН 

України від 28 грудня 2020 р. № 1-2/14-280 «Про оголошення конкурсного 

відбору для виконання у 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку 

освіти, що потребують невідкладного розгляду»; постанови Президії НАПН 

України від 01 лютого 2021 р. № 1-2/2-12 «Про результати конкурсного 

відбору щодо виконання у 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку 

освіти, що потребують невідкладного розгляду»; договору №12/1/2-21 Нпр 

від 01лютого 2021 р. 

Реєстраційний номер: 0121U108691. 

Термін виконання: 01.02.2021-31.12.2021. 

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта..  

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і 

курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти. 

Виконавці наукового дослідження: 6 осіб, у тому числі 6 сумісників; з 

них: докторів педагогічних наук – 3, кандидатів педагогічних наук – 3. 

Керівник наукового дослідження: Т. М. Засєкіна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

(0,5 ст.). 
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Ключові слова: модельна навчальна програма, адаптаційний цикл 

базової освіти, зміст базової освіти. 

Предметом дослідження є зміст навчання учнів 5-6 класів з мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти відповідно 

до вимог нового Державного стандарту БЗСО та типової освітньої програми 

для 5-9 класів. 

Об’єкт дослідження – формування компетентностей учнів 5-6 класів з 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти.  

Мета дослідження: створення модельних навчальних програм для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти). 

Дослідження здійснювалося за допомогою таких методів: 

1) теоретичних: аналіз нормативних документів, міжнародних 

аналітичних звітів, психологічної, педагогічної і методичної літератури, 

навчально-методичного забезпечення процесу навчання в початкових та 5-6 

класах закладів загальної середньої освіти; пошук вирішення проблеми у 

вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, обґрунтування принципів 

формування структури й змісту мовно-літературної, природничої, 

математичної та технологічної освіти,  моделювання структури й змісту 

навчальних предметів/інтегрованих курсів адаптаційного циклу базової 

середньої освіти в модельних навчальних програмах через опис орієнтовної 

послідовності досягнення очікуваних результатів навчання учнів відповідно 

до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.   

2) емпіричних: анкетування, опитування, бесіди з учнями, вчителями, 

керівниками закладів загальної середньої освіти, представниками установ 

післядипломної педагогічної освіти, викладачами закладів вищої освіти, 

батьками; обсерваційні – цілеспрямоване спостереження за діяльністю учнів і 

вчителів у процесі навчання; статистичні – опрацювання і порівняння 

результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних. 
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Основні конструктивні та техніко-економічні показники: 

відповідність результатів дослідження сучасним досягненням педагогічної, 

психологічної та методичної наук; нормативним документам наукового 

дослідження і чинним вимогам до організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти, 

Робота проводилася відповідно до вимог Державного стандарту базової 

середньої освіти, законів України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Положення про порядок 

планування і контролю за виконанням наукових досліджень в НАПН 

України». 

Валідність наукового дослідження забезпечувалася презентативністю 

результатів проведених експертиз. 

Ступінь впровадження: впровадження очікуваних результатів НДР 

здійснювалося під час презентації матеріалів дослідження на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, на сайті Інституту 

педагогіки, на сторінці освітнього проєкту «Якість освіти», у соціальній 

мережі Facebook; результати дослідження упроваджено в практику роботи 

вчителів пілотних закладах загальної середньої освіти – учасниках 

інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 

середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 

освіти».  

Підготовлено та впроваджено в освітню практику закладів загальної 

середньої освіти заплановану продукцію: 

1. Українська мова. 5-6 класи : модельна навчальна програма 

/ Голуб Н. Б. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 48 с. 

2. Українська література. 5-6 класи: модельна навчальна програма 

/ Яценко Т.О. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 63 с. 



12 
 

3. Літератури (інтегрований курс української та зарубіжної літератур). 5-

6 класи : модельна навчальна програма / Яценко Т.О. та ін.[Електронне 

видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 62 с. 

4. Математика. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Васильєва Д.В. 

та ін.[Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 34 с. 

5. Природничі науки (вступ до природничих наук). Інтегрований курс 

природничих предметів. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Засєкіна 

Т.М. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 32 с. 

6. Технології. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Туташинський 

В.І. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 26 с. 

7. Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі 

гімназії : методичні рекомендації / Голуб Н. Б., Васильєва Д. В.,  

Засєкіна Т. М., Науменко С. О., Туташинський В. І., Яценко Т. О. 

[Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 48 с. 

8. Інформаційно-аналітичні матеріали з предметної реалізації 

змісту базової середньої освіти в зарубіжних країнах.  

9. Результати дослідження висвітлено у 34 наукових працях. У тому 

числі: статті у виданнях, що належать до Переліку наукових фахових видань 

України, – 2, у виданнях, що не належать до Переліку наукових фахових 

видань України –3,  тези та матеріали конференцій, що відбулися в Україні – 

17, тези та матеріали конференцій, що відбулися закордоном – 3, виробничо-

практичної – 1, навчальної – 7. 

Результати дослідження реалізовано у 5 календарно-тематичних 

планах, 3 програмах підвищення кваліфікації, апробовано в пілотних 

закладах загальної середньої освіти – учасниках інноваційного освітнього 

проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».  

Ефективність виконаної роботи виявлено у ході моніторингу 

впровадження модельних навчальних програм та під час методичних 
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консультації (у режимі онлайн) з учителями-експериментаторами щодо 

ефективної організації освітнього процесу на уроках української мови, 

української літератури та літератури (української та зарубіжної), математики, 

природничих наук та технологій за підготовленими для апробації 

матеріалами. 

Галузь використання: педагогіка, психологія, теорія та методика 

навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, 

закладах спеціалізованої освіти. 
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ВСТУП 

Нині розробляється третє покоління стандартів загальної середньої 

освіти у відповідності до  Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту». Цими законами закладено нову сутність стандарту 

освіти як документа, що визначає вимоги до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей здобувачів загальної середньої освіти 

відповідного рівня. Ця зміна зумовлена змінами вимог до освіченості 

випускника закладу загальної середньої освіти з урахуванням прийняття 

міжнародних рамкових документів, як-от: Рамкова програма оновлених 

ключових компетентностей для навчання протягом життя, схвалених 

Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу, Рамка цифрової 

компетентності для освітян (DigCompEdu), Рамки компетентностей, Рамки 

для навчання 21 століття Р21  та ін. Цій зміні передує аналітичний аналіз 

змісту загальної середньої освіти, здійснений у 2015 році науковцями 

Національної академії педагогічних наук України. 

Затверджений Державний стандарт базової середньої освіти є основою 

для реалізації реформи «Нова українська школа» в 5-9 класах й передбачає 

запровадження низки інноваційних підходів, зокрема до формування змісту 

освіти через систему навчальних предметів/інтегрованих курсів, шляхом 

упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох 

освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників. 

Існує нагальна потреба: 

 в обґрунтуванні принципів формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, технологічної та математичної освіти на засадах 

інтегративного підходу, що дасть змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі, обґрунтувати структурні особливості 

реалізації цього змісту за концентричним, спірально-концентричним чи 

лінійно-ступеневим принципом, обрати системотвірні чинники; 

у визначенні концепції структури модельної навчальної програми як 

документа, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних 
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результатів навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу 

та види навчальної діяльності учнів, розроблення модельних навчальних 

програм для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (українська мова, 

українська література, літератури (інтегрований курс української і зарубіжної 

літератур), математика, вступ до природничих наук (інтегрований курс 

природничих предметів), технології; 

у підготовці методичних рекомендацій для розробників навчальної 

літератури щодо створення на основі модельних навчальних програм 

навчально-методичного забезпечення викладання предметів у 5-6 класах 

закладів загальної середньої освіти, для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти щодо складання освітньої програми закладу освіти 

із використанням модельних навчальних програм та розроблення  

навчальних програм з предметів на основі модельних навчальних програм. 

Актуальність виконання наукового дослідження зумовлена вирішенням 

нагальних проблем в загальній середній освіті, а саме розроблення структури 

й змісту модельних навчальних програм для 5-6 класів закладів загальної 

середньої освіти (адаптаційний цикл базової середньої освіти) як документів, 

що визначають орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів 

навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу та види 

навчальної діяльності учнів. 

Предметом дослідження є зміст навчання учнів 5-6 класів з мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти відповідно 

до вимог нового Державного стандарту БЗСО та типової освітньої програми 

для 5-9 класів. 

Об’єкт дослідження – формування компетентностей учнів 5-6 класів з 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти.  

Мета дослідження: створення модельних навчальних програм для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти). 

Завдання дослідження: 
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1. Обґрунтувати принципи формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу, що дасть змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі,  обґрунтувати структурні особливості 

реалізації його змісту. 

2. Вивчити досвід зарубіжних країн щодо структурування змісту 

базової середньої освіти та його реалізації в освітній практиці. 

3. Розробити комплект модельних навчальних програм для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти (українська мова, українська 

література, літератури (інтегрований курс української і зарубіжної літератур), 

математика, вступ до природничих наук (інтегрований курс природничих 

предметів), технології). 

4. Підготувати методичні рекомендації для розробників навчальної 

літератури щодо розроблення на основі модельних навчальних програм 

навчально-методичного забезпечення викладання предметів у 5-6 класах 

закладів загальної середньої освіти, для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти щодо складання освітньої програми закладу освіти 

із використанням модельних навчальних програм, та розроблення  

навчальних програм з предметів на основі модельних навчальних програм. 

Теоретичну основу дослідження становлять – теорії: інтеграції, 

формування змісту освіти, підручникотворення, принципи й чинники 

навчання: загальнодидактичні та специфічні; педагогічні ідеї: педагогіки 

партнерства покликаної формувати здатність людей брати участь у діалозі, 

підтримувати цілісність власної особистості, формувального оцінювання як 

засобу покращення досягнення результатів навчання, освіти, орієнтованої на 

результат (Outcomes Based Education), що сприяє організації змістової та 

процесуальної сторін навчання через визначення цілей як очікуваних 

результатів. 

Напряцювання з теорії інтеграції вивчались за працями 

М. Арцишевської, Р. Арцишевського, М. Берулави, І. Беха, Н. Бібік, 
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С. Гончаренка, О. Данилюка, Ю. Діка, Л. Дольнікової, В. Загв’язинського, 

С. Клепка, І. Козловської, Ю. Мальованого, О. Мітрясової, В. Ледньова, 

І. Пастирської, Н. Пахомової, О. Просіної, А. Степанюк, Н. Симакової, 

Я. Собка, А. Усової, М. Чапаєва, О. Яворука та ін.. З теорії формування 

змісту освіти –  за працями О. Данилюка, Г. Васьківської, І. Журавльова, 

В. Краєвського, І. Лернера, О. Ляшенка, О. Савченко, С. Трубачевої, 

А. Хуторського та ін.        

Теоретичний концепт визначає науковий апарат дослідження, який 

містить низку філософських, педагогічних, психологічних і методичних 

дефініцій, що розкривають сутність дидактичних засад (ідеї, теорії, 

концепції, тенденції, принципи) побудови змісту мовно-літератруної, 

математичної, природничої та технологічної освіти на адаптаційному 

циклібазової освіти і розробленню на їх основі системи навчальних 

предметів / інтегрованих курсів для 5-6 класів закладів загальної середньої 

освіти.  

Методологічна основа дослідження включає філософські положення 

та загальнонаукову методологію наукового дослідження, що визначає 

характеристику його компонентів: проблему, мету, об’єкт, предмет, завдання 

дослідження, методи дослідження, які необхідні для вирішення завдань і 

перевірки гіпотези дослідження, а також формує послідовність етапів 

дослідження в отриманні наукового результату та перевірку відповідності 

критерію істинності. 

Методи дослідження: 

1) теоретичні: аналіз нормативних документів, міжнародних 

аналітичних звітів, психологічної, педагогічної і методичної літератури, 

навчально-методичного забезпечення процесу навчання в початкових та 5-6 

класах закладів загальної середньої освіти; пошук вирішення проблеми у 

вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, обґрунтування принципів 

формування структури й змісту мовно-літературної, природничої, 

математичної та технологічної освіти,  моделювання структури й змісту 
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навчальних предметів/інтегрованих курсів адаптаційного циклу базової 

середньої освіти в модельних навчальних програмах через опис орієнтовної 

послідовності досягнення очікуваних результатів навчання учнів відповідно 

до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.   

2) емпіричні: анкетування, опитування, бесіди з учнями, вчителями, 

керівниками закладів загальної середньої освіти, представниками установ 

післядипломної педагогічної освіти, викладачами закладів вищої освіти, 

батьками; обсерваційні – цілеспрямоване спостереження за діяльністю учнів і 

вчителів у процесі навчання; статистичні – опрацювання і порівняння 

результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних. 

Наукова новизна здобутих результатів дослідження полягає в тому, 

що за характером і сутністю розглянутих проблем воно є першим у якому 

здійснене комплексне вирішення проблеми формування структури й змісту 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти з 

урахуванням національного та зарубіжного досвіду організації освітнього 

процесу на адаптаційному циклі базової загальної середньої освіти, а саме: 

уперше обґрунтовано принципи формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу, що дало змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі та обґрунтувати структурні 

особливості реалізації їх змісту,  

визначено науково-методичні засади створення модельних навчальних 

програм адаптаційного циклу базової середньої освіти та розроблено шість 

модельних навчальних програмах («Українська мова», «Українська 

література», «Літератури (інтегрований курс української і зарубіжної 

літератур)», «Математика», «Природничі науки» (вступ до природничих 

наук, інтегрований курс природничих предметів)», «Технології»), які 

отримали гриф Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 

795 від12 липня 2021 року) та впроваджуються у пілотних закладах освіти в 

рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня 
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«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти», 

забезпечено подальший розвиток компетентнісно орієнтованих 

методик навчання та відповідного навчально-методичного забезпечення. 

Практичне значення наукового дослідження полягає у забезпеченні 

освітнього процесу в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти 

модельними навчальними програмами, в яких визначені принцип 

формування структури й змісту мовно-літературної, природничої, 

математичної та технологічної освіти та підходи до розроблення на основі 

програм навчально-методичного забезпечення та методик навчання, які 

спрямовані на реалізацію державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Експериментальна база дослідження пілотні заклади загальної 

середньої освіти – учасники інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти». 

Апробація і моніторинг впровадження здійснювалися 

під час презентації матеріалів дослідження на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, на сайті Інституту 

педагогіки, на сторінці освітнього проєкту «Якість освіти», в соціальній 

мережі Facebook. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вирішено проблему формування структури й змісту навчальних 

предметів/інтегрованих курсів адаптаційного циклу базової середньої освіти.   

Досліджено зарубіжний і національний досвід побудови змісту освіти 

через систему навчальних предметів/інтегрованих курсів, а саме: 

проаналізовано Типову освітню програму для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти (2021 р.) і Типові освітні програми, розроблені під 

керівництвом Савченко О. Я, для 1-2 та 3-4 класів (2019 р.), навчальні 

програми для 5-9 класів (2017 р.) та вимоги до створення модельних 

навчальних програм; 

здійснено аналіз підручників для початкової школи з метою 

забезпечення  наступності та обґрунтування  нових концептуальних засад їх 

розроблення для адаптаційного циклу базової середньої освіти; 

проаналізовано інформацію (дані) щодо країн Європи коли у них діти 

розпочинають навчання в початковій школі, щодо тривалості обов’язкового 

навчання, віку дітей, коли вони закінчують обов’язкове навчання в закладі 

загальної середньої освіти, поділу на концентри (рівні) освіти, коли 

розпочинається базова середня освіти і скільки років вона триває; 

здійснено порівняння кількості годин в початкових школах та закладах 

загальної середньої освіти країн Європи, що відводяться на читання, письмо і 

літературу, математику та природничі науки; 

проаналізовано навчальні плани для базової середньої освіти країн 

Європи (Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі, Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Фінляндії, Чехії, Швеції) 

і програми природничих предметів / інтегрованих курсів цих країн; 

з’ясовано місце природничих предметів (фізики, хімії, біології, 

географії) у базовій середній освіті країн Європи; 

виявлено складники природничих предметів / інтегрованих курсів, 

очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної 

діяльності у базовій середній освіті країн Європи. 
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Науково обґрунтовано принципи формування структури й змісту 

мовно-літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на 

засадах компетентнісного підходу, що дало змогу визначити місце і 

призначення кожного навчального предмета/інтегрованого курсу в загальній 

системі. 

Ключовий принцип, яким керувалися автори модельної програми з 

української мови для 5-6 класів у процесі розроблення її, такий: сучасним 

учням потрібні знання й уміння, які зроблять їх кращими, цікавішими, 

спроможними жити в соціумі й конкурувати. Усе актуальнішими нині стають 

слова Есхіла про те, що «мудрий не той, хто багато знає, а той, чиї знання 

корисні». Тому всі знання, які школярі здобувають у процесі навчання 

української мови, мають бути максимально виважені в плані доцільності, 

функційності й перспектив застосування їх поза межами школи.  

Програму укладено з дотриманням таких принципів: 

 світоглядності (дібрані теми й поняття сприяють розвиткові в 

суб’єктів освітнього процесу наукового уявлення про мову, її функції, 

системний характер, багаті виражальні можливості, роль у житті й 

становленні людини тощо); 

 інструментальності (можливість застосування знань, умінь і навичок 

в усіх сферах життя людини); 

доступності (відповідність змісту віковим особливостям і рівневі 

розвитку учнів); 

систематичності й логічної послідовності (змістовий компонент 

укладено з дотриманням логічної послідовності й взаємозв’язку); 

соціалізації (знання, уміння й навички сприяють соціалізації учнів); 

культуровідповідності (вивчаючи мову, її носії засвоюють притаманну 

її народові культуру). 

Навчальні предмети / інтегровані курси «Українська література», 

«Літератури (інтегрований курс української і зарубіжної літератур)» 

побудовано за тематично-жанровим принципом із дотриманням 
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хронологічної послідовності щодо презентації письменницьких персоналій у 

межах кожного тематичного розділу. 

Створено  програму інтегрованого курсу української та зарубіжної 

літератур для 5–6 класів з урахуванням мультидисциплінарного підходу до 

організації інтегрованого навчання. 

Забезпечено інтеграцію навчального змісту шкільних предметів 

«Українська література» та «Зарубіжна література» на основі контент-

орієнтованої (тематичної) інтеграції, що реалізується на основі 

спорідненості змісту основних тем шкільних курсів української та зарубіжної 

літератури для 5–6 класів. 

Дотримано інтеграцію навчального матеріалу в хронологічній 

послідовності його викладу за тематично-жанровим принципом. 

Передбачено методичну (спільні методи і прийоми навчання 

української та зарубіжної літератури) та діяльнісну (спільні види навчальної 

діяльності у процесі вивчення творів української та зарубіжної літератури) 

інтеграцію. 

Добір змісту модельної програми з математики відбувався на основі 

таких принципів: 

 принцип науковості та прикладної реалізованості;  

 принцип пріоритету розвивальної функції навчання; 

 принцип відповідності (приведення обсягу і складності змісту у 

відповідність до вікових і пізнавальних можливостей учнів, перспектив 

їхнього розвитку); 

 принцип наступності змісту і вимог щодо його засвоєння між 

початковою школою і середньою; 

 принцип фузіонізму (посилені зв’язки між планіметрією і 

стереометрією); 

 принцип концентризму (концентричним розвитком груп знань). 
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Визначені державним стандартом базової загальної освіти загальні 

вимоги до здобуття освіти на адаптаційному циклі та структурні компоненти 

природничої освітньої галузі (компетентнісний потенціал галузі, базові 

знання, обов’язкові результати навчання) реалізовано за двома напрямками, 

які визначають місце і призначення кожного предмета / інтегрованого курсу 

в загальній системі базової природничої освіти та обґрунтовують структурні 

особливості реалізації їх змісту. За одним напрямком природнича освітня 

галузь реалізується в 5-6 класах через інтегрований курс «Пізнаємо природу» 

та навчальний предмет «Географія» у 6 класі. За іншим – через цілісний 

інтегрований курс «Природничі науки» у 5-6 класах.  

Розроблений в ході дослідження інтегрований курс «Природничі 

науки» ґрунтується на таких дидактичних принципах:  

- інтеграції й диференціації навчання, які реалізуються в змісті, 

організаційних формах, методах, технологіях навчання і навчально-

методичному забезпеченні і за яких природниче знання розглядається як 

реальне ціле, що потребує розкладання його задля пояснення фізичних, 

хімічних, географічних та біологічних об’єктів і явищ; 

- неперервності й цілісності шкільної природничої освіти, що  

забезпечується концентрично-спіральною структурою змісту освіти за якої 

відбувається розгортання природничого змісту навколо спільних понять, 

провідних ідей з поступовим ускладненням залежно від вікових особливостей 

учнів, їхньої математичної підготовки впродовж усієї базової освіти; 

- «орієнтації на дію», що визначає провідною дослідницьку 

діяльність учнів й обґрунтовує проєктування очікуваних результатів навчання й 

добір відповідних методів й прийомів організації навчально-пізнавальної 

діяльності, що дасть змогу учням опанувати змістовими й процесуальними 

уміннями (у тому числі й наскрізними), самостійно організовувати процес 

пізнання, створювати особистісні і привласнювати соціальні цінності, 

розширювати світогляд і здобувати знання для об’єктивного відображення 

навколишньої дійсності, уміти вирішувати проблеми локального і глобального 
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характеру, приймати виважені рішення, аргументовано відстоювати позицію, 

адекватно сприймати інформацію, науково опрацьовувати її, діяти і працювати 

в колективі (групі, команді), усвідомлювати відповідальність за свої обов’язки 

перед іншими; 

- науковості й доступності, що полягають у обґрунтованій 

трансформації наукового змісту в зміст навчального предмета, достовірному і 

виваженому висвітленню сучасних наукових досліджень в галузі природничих 

наук та визначають спрямованість освітнього процесу на формування 

ключової компетентності у галузі природничих наук, техніки й технологій як 

провідної та створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 

розвитку її здібностей та обдарувань. 

Цілісність змісту та процесу навчання технологій і його ефективність 

забезпечуються дотриманням принципів:  

дитиноцентрованості та природовідповідності;  

урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, 

відповідності змісту навчання формам їх мислення; 

особистісної й соціальної значущості проєктно-технологічної 

діяльності;  

наступності, неперервності та доступності освіти;  

науковості, системності, інтегрованості та варіативності змісту 

навчання; 

проблемності, творчості та співробітництва у процесі діяльності;  

компетентнісної спрямованості проєктно-технологічної діяльності 

учнів і взаємозв’язаного формування ключових та предметної 

компетентностей. 

Системоутворюючою в здобутті технологічної освіти є проєктна 

педагогічна технологія.   Вона поєднує в собі мету, завдання, принципи,  

складові змісту, форми, методи і засоби навчання технологій, забезпечує 

досягнення очікуваних результатів навчання. 
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Розкрито методологічні й методичні засади структурних елементів 

модельних навчальних програм якими є: обґрунтування очікуваних 

результатів навчання, як механізмів реалізації моделі освіти, орієнтованої на 

результат; структурування змісту навчання за концентрично-спіральним 

(математика, природничі науки), модульним (технології) та лінійно-

ступеневим (українська мова, українська література, українська та зарубіжна 

літератури) підходами; добір видів навчально-пізнавальної діяльності, 

спрямованих на досягнення мети освітньої галузі, формування ключових 

компетентностей та наскрізних умінь. 

Розроблено комплект модельних навчальних програм для 5-6 класів 

закладів загальної середньої освіти (українська мова, українська література, 

інтегрований курс літератур (української та зарубіжної), математика, 

природничі науки (інтегрований курс), технології). 

Створено на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного 

підходів пояснювальні записки до модельних навчальних програм з 

української мови, української літератури, інтегрованого курсу літератур 

(української та зарубіжної), математики, інтегрованого курсу «Природничі 

науки», технологій для адаптаційного циклу базової середньої освіти, у яких 

розкрито методологічні й методичні засади означених навчальних предметів 

й інтегрованих курсів. 

Програма з української мови для 5-6 класів – це переважно поглиблене 

повторення мовної й мовленнєвої теорії, вивченої в 1-4 класах. І це 

виправдано: адже перехідний період на інший етап у здобуванні освіти має 

бути плавним і максимально комфортним. 

У структурі збережено 3 змістові лінії: мовну, мовленнєву й 

соціокультурну.  

Принциповою відмінністю програми є зміна пріоритетів у формуванні 

змісту, структури й результатів. Вивчення української мови як шкільного 

предмета передбачає не лише засвоєння системи знань теорії мови, 

формування вмінь і навичок, що по суті становлять інструментальну основу 
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компетентності, а передусім особистісний розвиток учня, набуття духовно-

морального досвіду, важливого для становлення громадянина і входження 

його в соціум.  Зміни в змістовому компоненті спричинені намірами надати 

знанням функційності, а процесу засвоєння їх – умотивованості, установити 

зв’язки між результатом (продуктом) учіння і тим, заради чого учіння має 

сенс. ЗНО не повинне бути домінувальним мотиватором у вивченні 

української мови, до цього мають спонукати необмежені можливості її: 

виражати й обстоювати свою позицію; пізнавати світ і себе в ньому; 

самовизначатися; критично оцінювати подію, ситуацію, явище, вчинок тощо; 

гармонізувати стосунки, досягати порозуміння; бути сприйнятим і 

прийнятим у колективі; одержувати естетичну насолоду та ін. 

Сучасна українськомовна освіта має набути властивостей континуума, 

тобто мовні й мовленнєві знання, уміння й навички мають пронизувати всі 

сфери соціального організму, охоплювати життя й діяльність кожної людини 

протягом усього життя її.  

У програмі витримано рівновагу інформаційної й розвивальної 

функцій, що важливо для процесу організації й структурування навчального 

матеріалу. 

Мета навчання української мови – розвиток особистості здобувача 

освіти засобами предмета, а саме: 

пізнання мови як цілісної системи, що забезпечує розвиток людини 

(мислення, пізнання світу, комунікацію, самовираження й 

самовдосконалення, емоційний світ тощо) і функціювання суспільства; 

формування компетентного мовця, носія духовності, культури й 

традицій українського народу.  

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

1) виховання ціннісного ставлення до української мови як державної; 

2) розкриття потенційних можливостей мови для життя й діяльності 

людини, суспільства; 
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3) виховання потреби пізнавати мовне розмаїття (фонетичне, лексичне, 

фразеологічне, граматичне) й активно користуватися ним, удосконалювати 

культуру усного й писемного мовлення; 

4) формування мовного чуття, усвідомлення естетичної й культурної 

цінності мови; 

5) засвоєння знань, формування вмінь і навичок, необхідних для 

ефективної комунікації. 

Структура програми концентрично-спіральна, що забезпечує поступове 

розширення й поглиблення мовних знань, системне, а не епізодичне набуття 

пізнавального досвіду.  

Програми  «Українська література», «Літератури (інтегрований курс 

української і зарубіжної літератур)» орієнтовані на формування 

компетентних учнів-читачів, їхній читацький і особистісний саморозвиток, а 

саме: розвиток стійкого інтересу до читання, удосконалення навички 

виразного читання, ознайомлення із доступними й цікавими для підліткового  

віку високохудожніми творами української та зарубіжної літератур, 

формування розуміння специфіки мистецтва, збагачення емоційного світу, 

набуття знань про видатних українських  і зарубіжних письменників, 

формування елементарних умінь аналізу художніх творів, поглиблення 

приймання та усвідомлення художньої сутності образів, засвоєння основних 

понять із теорії літератури, розвиток усного й писемного мовлення учнів-

підлітків. 

У програмах «Українська література», «Літератури (інтегрований курс 

української і зарубіжної літератур)» добір художніх творів для текстуального 

вивчення та позакласного читання зроблено з урахуванням їх художньої 

вартісності, читацьких і пізнавальних інтересів сучасних учнів-підлітків. 

Запропоновано для  розгляду різножанрові твори сучасних українських і 

зарубіжних письменників, зокрема твори про пригоди і чудеса, твори про 

фантастичні події, гумористичні твори, твори різдвяно-новорічної тематики, 

твори про дитинство видатних особистостей. 
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У програмах «Українська література», «Літератури (інтегрований курс 

української і зарубіжної літератур)» передбачено реалізацію мистецького 

контексту – до кожного твору, що вивчається текстуально, рекомендовано  

мистецькі твори (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, архітектура, 

скульптура, кіномистецтво, анімація тощо), розгляд яких сприятиме 

цілісному осмисленню учнями кожного літературного твору.  

Програми відкривають широкі можливості для виявлення творчої 

ініціативи вчителя-словесника щодо досягнення основних очікуваних 

результатів навчання, орієнтують на таку систему вивчення творів 

української та зарубіжних літератур, яка б розвивала в учнів-підлітків інтерес 

до художньої літератури та інших видів мистецтва, сприяла формуванню  

світогляду, національної свідомості, духовно-моральних цінностей, 

естетичних смаків, розвитку читацької і ключових компетентностей учнів-

підлітків. 

В модельній навчальній програмі «Технології. 5-6 клас» окрім  

особистісно орієнтованого та компетентнісного, реалізовано діяльнісний та 

культурологічний підходи. 

В модельній навчальній програмі з математики «Математика. 5-6 

класи» забезпечується неодноразове повторення вивченого і на кожному з 

етапів розширення знань. Крім того, велика увага приділена видам 

навчальної діяльності учнів, особливо дослідницьким і проєктним роботам. 

Головне завдання інтегрованого курсу «Природничі науки» в 5-6 

класах зробити вивчення природничих наук реальним і значущим для учнів / 

учениць цього віку, а саме: стимулювати їхню допитливість і зацікавленість 

у пізнанні світу природи і техніки, прищеплювати дух наукового 

дослідження; забезпечити сприйняття науки не як сукупності фактів, що 

описують і пояснюють природні й технологічні явища, а як результату, 

накопиченого людством завдяки розумовим зусиллям, способам мислення, 

експериментуванню; розкрити значення наукових винаходів для 

повсякденного життя людини й суспільства загалом; визначити позитивні і 
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негативні наслідки використання їх для навколишнього середовища і 

здоров’я людини. 

Підготовлено методичні рекомендації щодо використання модельних 

навчальних програм в освітньому процесі гімназії (для розробників 

навчальної літератури щодо розроблення на основі модельних навчальних 

програм навчально-методичного забезпечення викладання предметів у 5-6 

класах закладів загальної середньої освіти, для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти щодо складання освітньої програми 

закладу освіти із використанням модельних навчальних програм, та 

розроблення навчальних програм з предметів на основі модельних 

навчальних програм). 

Одне з основних завдань учителя сприяти формуванню компетентної 

особистості. Учитель покликаний підготувати учня до активного й 

доцільного використання мовно-літературних ресурсів, природничих, 

математичних, технологічних знань  і вмінь у всіх сферах життєдіяльності в 

умовах інформаційного, глобалізованого, громадянського, швидкозмінного й 

відкритого суспільства. Упроваджуючи в практичну площину оновлений 

нормативно-методичний пакет рекомендацій щодо викладання предметів 

/інтегрованих курсів учитель працює в умовах реалізації означених підходів, 

орієнтується на зміст загальнодержавних і регіональних освітянських 

програм. З огляду на це педагог має орієнтування в новітніх здобутках 

педагогіки, психології, дидактики, методик навчання.   

В умовах сучасних соціальних викликів, що спричинили кардинальні 

зміни змісту навчання, неможливо ефективно реалізувати поставлені завдання, 

опираючись лише на здобуті у вищому закладі освіти знання зі шкільних. До 

переліку професійних викликів належать невідповідність класифікації методів і 

засобів навчання поставленим освітнім завданням, зміна особливостей 

конструювання уроку, що стає інструментом формування в учнів предметних і 

ключових компетентностей. Тому все далі відчутною є потреба в розробленні 

продуктивних моделей, технологій, андрагогічних систем розвитку методичної 
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компетентності вчителя. Усе це збільшує запити з боку науки та практики в 

розкритті особливостей підвищення кваліфікації учителів, посилює значущість 

системи підвищення кваліфікації як невід’ємного складника післядипломної 

педагогічної освіти. Адже якісне методичне забезпечення процесу підвищення 

кваліфікації вчителів сприяє розвиткові їхньої методичної компетентності, а, 

відповідно, сприяє якості навчання в Новій українській школі. 

Результати наукового дослідження втілено в програмах підвищення 

кваліфікації учителів, які будуть впроваджувати модельні навчальні 

програми в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти. Після закінчення 

навчання за програмою слухачі набудуть таких ознак професійної 

компетентності: знання нормативно-правових, дидактико-методичних засад 

організації освітнього процесу у 5-6 класах закладів загальної середньої 

освіти на засадах концепції нової української школи; уміння організовувати 

освітній процес на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-

орієнтованого та інтегративного  підходів; досвід реалізації методики 

навчання навчальних предметів / інтегрованих курсів мовно-літературної, 

природничої, математичної та технологічної галузей у 5-6 класах закладів 

загальної середньої освіти. 

Організовано методичні консультації (у режимі онлайн) учителям 

закладів загальної середньої освіти – учасників інноваційного освітнього 

проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» щодо ефективної 

організації освітнього процесу на уроках української мови, української 

літератури та літератури (української та зарубіжної), математики, 

природничих наук та технологій за підготовленими для апробації 

матеріалами. 

Проведено консультації (у режимі онлайн) для регіональних 

координаторів щодо впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 
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базової середньої освіти, зокрема чинних модельних навчальних програм з 

української мови, української літератури, інтегрованого курсу літератур 

(української та зарубіжної), математики, інтегрованого курсу «Природничі 

науки», технологій для 5–6 класів і частин проєктів підручників до них. 
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ВИСНОВКИ 

Завершено виконання однорічного наукового дослідження, 

спрямованого на вирішення нагальних проблем в загальній середній освіті, а 

саме обґрунтовано принципи формування структури й змісту мовно-

літературної, природничої, математичної та технологічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу, що дало змогу визначити місце і призначення 

кожного предмета в загальній системі та обґрунтувати структурні 

особливості реалізації їх змісту, що забезпечило розроблення шести 

модельних навчальних програмах («Українська мова», «Українська 

література», «Літератури (інтегрований курс української і зарубіжної 

літератур)», «Математика», «Природничі науки» (вступ до природничих 

наук, інтегрований курс природничих предметів)», «Технології»), які 

отримали гриф Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 

795 від12 липня 2021 року) та впроваджуються у пілотних закладах освіти в 

рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти».  

Вивчено зарубіжний і національний досвід щодо структурування змісту 

базової середньої освіти та його реалізації в освітній практиці через систему 

навчальних предметів / інтегрованих курсів), за результатами якого 

підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали з предметної реалізації 

змісту базової середньої освіти в зарубіжних країнах. 

Розкрито методологічні й методичні засади структурних елементів 

модельних навчальних програм якими є: обґрунтування очікуваних 

результатів навчання, як механізмів реалізації моделі освіти, орієнтованої на 

результат; структурування змісту навчання за концентрично-спіральним 

(математика, природничі науки), модульним (технології) та лінійно-

ступеневим (українська мова, українська література, українська та зарубіжна 
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літератури) підходами; добір видів навчально-пізнавальної діяльності, 

спрямованих на досягнення мети освітньої галузі, формування ключових 

компетентностей та наскрізних умінь. 

Розроблено відповідно до Державного стандарту базової середньої 

освіти (2020) та на основі Типової освітньої програми модельні навчальні 

програми для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: «Українська 

мова», «Українська література», «Літератури (інтегрований курс української і 

зарубіжної літератур)», «Математика», «Природничі науки» (вступ до 

природничих наук, інтегрований курс природничих предметів)», 

«Технології»), яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» (наказ МОН України № 795 від12 липня 2021 року) 

Програми побудовані з урахуванням дидактичних вимог до змісту 

шкільної освіти – принципів доступності, науковості, системності, 

послідовності та наступності в навчанні, принципів емоційності, наочності, 

зв’язку навчання з життям.  

Зміст і структура програм логічно пов’язані зі змістом і компонентами 

літературної освіти початкової ланки навчання, зорієнтовані на дотримання 

принципів наступності та перспективності в реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти, поступове набуття учнями предметних знань і 

розвиток ключових компетентностей. 

Програми зорієнтовані на компетентнісно навчання, що досягається 

шляхом розкриття можливостей конкретного шкільного предмета для 

формування предметної і ключових компетентностей учнів 5–6 класів. 

Програми орієнтовані на формування наскрізних умінь учнів 5-6 класів, 

задекларованих у Державному стандарті базової середньої освіти: 1) читати з 

розумінням, що передбачає здатність до емоційного, інтелектуального, 

естетичного сприймання й усвідомлення прочитаного; 2) висловлювати 

власну думку в усній і письмовій формах; 3) критично й системно мислити; 

4) логічно обґрунтовувати позицію; 5) діяти творчо, що передбачає креативне 

мислення, продукування нових ідей; 6) виявляти ініціативу, що передбачає 
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активний пошук і пропонування рішень для розв’язання проблем; 7) 

конструктивно керувати емоціями; 8) оцінювати ризики; 9) приймати 

рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання проблем; 10) 

розв’язувати проблеми, що передбачають вміння аналізувати проблемні 

ситуації, формулювати проблеми; 11) співпрацювати з іншими. 

Підготовлено методичні рекомендації щодо використання модельних 

навчальних програм в освітньому процесі гімназії (для розробників 

навчальної літератури щодо розроблення на основі модельних навчальних 

програм навчально-методичного забезпечення викладання предметів у 5-6 

класах закладів загальної середньої освіти, для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти щодо складання освітньої програми 

закладу освіти із використанням модельних навчальних програм, та 

розроблення навчальних програм з предметів на основі модельних 

навчальних програм). 

За результатами дослідження опубліковано й розміщено в Електронній 

бібліотеці НАПН України заплановану продукцію: 

Українська мова. 5-6 класи : модельна навчальна програма / Голуб Н. Б. 

та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 48 с. 

Українська література. 5-6 класи: модельна навчальна програма 

/ Яценко Т.О. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 63 с. 

Літератури (інтегрований курс української та зарубіжної літератур). 5-6 

класи : модельна навчальна програма / Яценко Т.О. та ін.[Електронне 

видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 62 с. 

Математика. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Васильєва Д.В. 

та ін.[Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 34 с. 

Природничі науки (вступ до природничих наук). Інтегрований курс 

природничих предметів. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Засєкіна 

Т.М. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 32 с. 

Технології. 5-6 класи: модельна навчальна програма / Туташинський 

В.І. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 26 с. 
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Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі 

гімназії : методичні рекомендації / Голуб Н. Б., Васильєва Д. В.,  

Засєкіна Т. М., Науменко С. О., Туташинський В. І., Яценко Т. О. 

[Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 48 с. 

Інформаційно-аналітичні матеріали з предметної реалізації змісту 

базової середньої освіти в зарубіжних країнах.  

 

Результати дослідження висвітлено у 34 наукових працях. У тому 

числі: статті у виданнях, що належать до Переліку наукових фахових видань 

України, – 2, у виданнях, що не належать до Переліку наукових фахових 

видань України –3,  тези та матеріали конференцій, що відбулися в Україні – 

17, тези та матеріали конференцій, що відбулися закордоном – 3, виробничо-

практичної – 1, навчальної – 7. 

Результати дослідження реалізовано у 5 календарно-тематичних 

планах, 3 програмах підвищення кваліфікації, апробовано в пілотних 

закладах загальної середньої освіти – учасниках інноваційного освітнього 

проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».  

Здійснено моніторинг впровадження під час методичних консультації 

(у режимі онлайн) з учителями-експериментаторами щодо ефективної 

організації освітнього процесу на уроках української мови, української 

літератури та літератури (української та зарубіжної), математики, 

природничих наук та технологій за підготовленими для апробації 

матеріалами. 

Практична корисність (практичне використання) результатів наукового 

дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки полягає у 

забезпеченні освітнього процесу в 5-6 класах закладів загальної середньої 

освіти модельними навчальними програмами, в яких визначені принцип 

формування структури й змісту мовно-літературної, природничої, 
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математичної та технологічної освіти та підходи до розроблення на основі 

програм навчально-методичного забезпечення та методик навчання, які 

спрямовані на реалізацію державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
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