
Методичні рекомендації  

для заступників директорів з навчально-виховної роботи 

щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти в 2022-2023 навчальному році  

 

Освіта, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в умовах 

воєнного стану. У ці нелегкі для країни часи нам, освітянам, потрібно не 

відступати від основної нашої цілі – створювати і надавати якісну освіту. 

Організація процесу навчання в закладах загальної середньої освіти  

в 2022-2023 навчальному році здійснюватиметься в умовах воєнного стану, 

відповідно до Закону України «Про освіту» (м. Київ, 5 вересня 2017 рік  

№ 2145-VIII, зі змінами) [10], Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (м. Київ, 16 січня 2020 рік № 463-IX) [11]; 

– Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» (м. Київ, 25 квітня 2019 рік № 2704-VIII (редакція від 07.05.2022, 

підстава – 2229-ІХ) [9]; 

– Постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437  

«Питання українського правопису» [28]; 

– Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 2011 

(https://cutt.ly/4ZZewOc); 

– наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2021 № 868 «Про 

затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої 

освіти та інструкцій щодо їх заповнення» (https://cutt.ly/MZZejcC); 

– наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 

«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти» [20]; 

– наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 

«Деякі питання організації дистанційного навчання» (https://cutt.ly/AL9FhLU);  

– листа Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 

«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону в умовах воєнного стану» (https://cutt.ly/qL9H9Ap);  

– листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 

14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у 

закладах освіти» (https://cutt.ly/QL9JhJ7).  

Рекомендуємо керуватися документами, що набули чинності в минулих 

роках:  

– Постановою Міністерства охорони здоров’я України від 06.09.2021 

№ 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [30]; 

– Положенням про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників (https://cutt.ly/7ZZrXSr); 

– Концепцією розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

(https://cutt.ly/KZZr9R6); 

– Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами 

від 24.12.2019) (https://cutt.ly/TZZr6Ry); 
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– Інструкцією з діловодства в закладах загальної середньої освіти [16].  

У рамках 2022-2023 навчального року важливого значення набувають 

якісні зміни в організації освітнього процесу нової української школи в базовій 

освіті, що слугуватимуть основою для подальших інноваційних перетворень у 

системі профільної освіти.  

Шляхи реалізації Концепції «Нова українська школа» скеровано: 

– Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016  

№ 988-р)[35];  

– Указом Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про 

Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища 

в новій українській школі» [39];  

– Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі 

питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» [29];  

– наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи» [13];  

– наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» [22];  

–  наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти» [24]. 

Традиційно, початок нового навчального року є початком реалізації 

визначених тенденцій розвитку закладу освіти, його стратегічних та операційних 

цілей діяльності. Рекомендуємо планувати діяльність закладу освіти, 

орієнтуючись на: 

– забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної 

середньої освіти; 

– безпечне, сучасне, здорове, комфортне та мотивувальне середовище 

для всіх учасників освітнього процесу; 

– забезпечення засвоєння учнями знань, набуття вмінь, формування 

компетенцій, визначених Державними стандартами, освітніми та навчальними 

програмами; 

– упровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в 

закладах загальної освіти; 

– раціональне поєднання різних форм здобуття освіти: очної, 

дистанційної, змішаної, індивідуальної [35]. 

Визначені тенденції, направлені на розвиток закладу освіти, на підвищення 

якості освітньої діяльності, повинні знайти своє відображення в статуті закладу 

освіти, стратегії розвитку закладу освіти, річному плані роботи, освітній 

програмі закладу освіти, внутрішній системі забезпечення якості освіти. На 



реалізацію цих документів спрямовується діяльність педагогічної ради.  

Статут закладу – документ, який забезпечує право на існування, 

діяльність і сталий розвиток школи. Вимоги до розроблення цього установчого 

документа викладено в законах України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», у листі Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 

№ 1/9-269 «Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти» 

(https://cutt.ly/xZn1XQx). 

Стратегія розвитку закладу – це візитівка школи, що вирізняє її з-поміж 

інших. В умовах сьогодення маємо звернути увагу на формування та реалізацію 

якісної стратегії, наповнення змістом якої робить сам колектив. З цією метою, 

перед розробленням стратегії, рекомендуємо в школі провести комплексне 

самооцінювання за всіма напрямами діяльності закладу. Стратегічні напрями 

розвитку закладу освіти мають визначатися з урахуванням результатів аналізу 

наявного стану освітніх та управлінських процесів, можливостей та досягнень 

закладу; передбачати перетворення слабких сторін на сильні; визначати місію, 

візію, цінності закладу [7].  

Річний план – це планування та здійснення покрокової реалізації 

пріоритетів стратегії впродовж навчального року. Під час річного планування 

необхідно враховувати вирішення поточних проблем, виявлених у результаті 

самооцінювання. Визначені за його результатами шляхи вдосконалення є одним 

із джерел для розроблення річного плану роботи закладу освіти. Кожен заклад 

самостійно обирає структуру та спосіб творення річного плану. Річний план 

може бути структурований за напрямами внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, щоб урахувати всі аспекти освітньої діяльності, розробити модель, 

етапи самооцінювання освітньої діяльності [7]. 

Усі зазначені документи необхідно оприлюднити на сайті закладу освіти. 

З 1 вересня 2022-2023 навчального року в 5 класах масово розпочнеться 

впровадження ідей щодо побудови нової української школи в базовій середній 

освіті. Готуючись до цього, потрібно врахувати нові умови, які викликані 

специфікою основної школи, новими завданнями, що стоять саме перед цим 

рівнем освіти. 

Основою для реалізації ідей нової української школи в базовій освіті є 

Державний стандарт базової середньої освіти, яким визначено структуру та зміст 

базової середньої освіти, передбачено запровадження низки інноваційних 

підходів. Це рамковий документ, який визначає обов’язкові результати  навчання 

для учнів 5-9 класів. 

Від попередніх стандартів Державний стандарт базової середньої освіти 

вирізняється: 

– варіативністю Типового навчального плану; 

– поділом на освітні галузі (їх – дев’ять);  

– окресленням компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі;  

– вимогами до обов’язкових результатів навчання; 

– інтеграцією (запропоновано нові предмети, нові курси, широку й 

вузьку інтеграцію); 
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–  розподілом загального обсягу навчального навантаження за освітніми 

галузями та циклами навчання;  

– рекомендованою мінімальною та максимальною кількістю навчальних 

годин за кожною з галузей та загалом. 

– навчальним поступом за циклами навчання (5-6 клас – адаптаційний,  

7-9 клас – базове предметне навчання).  

Державний стандарт базової середньої освіти визначає спільні очікувані 

результати, які учень має досягнути за період після кожного циклу. При цьому 

важливо зберегти цінність формувального оцінювання (відстеження 

особистісного розвитку учнів), а бальне – розглядати як оцінювання результату 

за певний період. Рівень досягнення результатів навчання на завершення 

відповідного циклу визначають на основі орієнтирів для оцінювання [4].  

Зазначаємо, що Державний стандарт є «рамкою» для розроблення типової 

освітньої програми для базової школи, де визначено:  

– вимоги до осіб, які розпочинають навчання за освітньою програмою 

базової середньої освіти;  

– загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та 

циклі базового предметного навчання (у годинах), його розподіл між освітніми 

галузями за роками навчання; 

– перелік варіантів типових навчальних планів;  

– перелік варіантів модельних навчальних програм; 

– рекомендовані форми організації освітнього процесу; 

– опис інструментарію оцінювання.  

Для успішного впровадження Державного стандарту базової середньої 

освіти в 2022-2023 навчальному році керівництву закладу загальної середньої 

освіти необхідно: 

– ретельно опрацювати структуру та зміст Державного стандарту базової 

середньої освіти, компетентнісний потенціал та обов’язкові результати навчання 

за освітніми галузями, типову освітню програму, модельні навчальні програми; 

рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів; 

– затвердити освітню програму закладу;  

– забезпечити наступність між початковою та базовою освітою; 

– осучаснювати й оздоровлювати освітнє середовище; 

– налагодити ефективну комунікацію і взаємодію на рівні керівництва 

закладу освіти, вчителів, батьків та учнів у період переходу на впровадження 

нового Державного стандарту базової освіти;  

– виявляти освітні запити, задовольняти потреби педагогічних 

працівників щодо їхнього професійного розвитку, у тому числі, із питань 

упровадження Державного стандарту; 

– упроваджувати методики особистісно й компетентнісно 

зорієнтованого навчання, виховання й розвитку учнів; 

– здійснювати моніторинговий супровід освітнього процесу; 

– сприяти налагодженню співпраці, розвитку ініціативи, творчості в 

педагогічних працівників; 



– бути здатними логічного обґрунтувати позицію щодо прийняття 

управлінського рішення, конструктивно розв’язувати проблеми, керувати 

емоціями; 

– дотримуватись академічної доброчесності. 

У свою чергу, педагогам необхідно: 

– знати структуру та зміст Державного стандарту базової середньої 

освіти, компетентнісний потенціал та обов’язкові результати навчання за 

освітніми галузями, типову освітню програму, рекомендації щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 5-6 класів; 

– обрати модельні навчальні програми, навчальні підручники, знати їхні 

структуру та зміст; 

– розробити якісні календарно-тематичні плани; 

– здійснювати обмін з колегами щодо методичних напрацювань у  

5 класах та 6 (пілотних) класах; 

– усебічно використовувати досягнення початкової школи на етапі 

переходу до основної школи; 

– ознайомитися із системою роботи, критеріями оцінювання результатів 

навчання учнів у початковій школі; 

– розробити власні критерії оцінювання (за потреби), узгодивши їх з 

положеннями освітньої програми закладу освіти; 

– визначити наявний рівень наскрізних умінь учнів 5 класу на початку 

навчального року, узгодити перелік пріоритетних наскрізних умінь на кінець  

І семестру; 

– розробити й провести моніторинг розвитку наскрізних умінь учнів  

5 класів на кінець навчального семестру (року); 

– напрацьовувати інструменти формувального оцінювання; 

– розвивати безпечне освітнє середовище; 

– налагодити ефективну комунікацію і взаємодію на рівні вчителів, 

батьків та учнів; 

– виявляти й задовольняти освітні запити учнів, сприяти розв’язанню 

проблем, пов’язаних з адаптацією учнів 5 класів до нових умов навчання.  

Ціннісними орієнтирами як для педагогів, так і для  керівництва закладом 

освіти мають стати співпраця, ініціативність, творчість, партнерство, академічні 

свобода й доброчесність, довіра, спільні бачення та відповідальність [12]. 

У статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

зазначено, що заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності 

освітню програму як документ, у якому враховано чинні державні стандарти, 

типові освітні програми, потреби та інтереси учнів, спроможність закладу освіти.  

Освітня програма може бути складеною для певного циклу освіти або 

наскрізною, у випадку здійснення освітньої діяльності на різних рівнях освіти  

(з 1 по 11(12) класи). Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу 

загальної середньої освіти та затверджується його керівником.  

Наголошуємо на тому, що в освітній програмі мають бути дотриманими 

положення, що стосуються вимог до осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітньою програмою. Такі вимоги не можуть містити будь-які дискримінаційні 



прояви. 

Наголошуємо на тому, що в 2022-2023 навчальному році основними 

документами для розроблення освітньої програми закладу освіти є: 

для 1-2 класів:  

– Державний стандарт початкової освіти, 2018 [27]; 

– Типова освітня програма (наказ Міністерства освіти і науки України від  

08.10.2019 № 1272) [17];  

для 3-4 класів:  

– Державний стандарт початкової освіти, 2018 (зі змінами); 

– Типова освітня програма (наказ Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 № 1273) [18];  

для 5, 6 (пілотних) класів:  

– Державний стандарт базової середньої освіти, 2020 [29]; 

– Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235) [21];  

для 6-9 класів:  

– Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 

2011[26];  

– Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти  

ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) [14];  

для 10-11 класів:  

– Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011;  

– Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, 

унесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020  

№ 464) [15].  

Під час складання освітньої програми рекомендуємо скористатися 

методичними рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 

06.08.2021 № 4.5/2303-21 (https://cutt.ly/VXwXy2f ) та листа Міністерства освіти 

і науки України від 22.04.2022 № 1/4396-22 «Про освітні програми» 

(https://cutt.ly/dZZaBSA).  

Під час складання навчального плану для 5-6 класів нової української 

школи необхідно враховувати положення таких документів: 

– Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898  

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;  

– наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235  

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти»;  

– наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022  

№ 140 (зі змінами, унесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.03.2022 № 277) «Про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої  

освіти» [23];  

https://cutt.ly/VXwXy2f
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– наказу Міністерства освіти і науки України від  

01.04.2022 № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту 

відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» [24].  

Міністерством освіти і науки України надано гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» 95 модельним навчальним програмам з 

навчальних предметів та інтегрованих курсів для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти та 134 навчальним підручникам для 5 класу 

(https://cutt.ly/qZoQJJs).  

Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

спільно з Інститутом педагогіки НАПН України укладено навчально-

методичний путівник «НУШ. 5 клас», що містить для реалізації кожної 

модельної навчальної програми навчальні підручники (повні версії тільки 

онлайн) та методичний контент. Путівник розміщено за покликанням: 

https://cutt.ly/qZoQJJs. 

Інформуємо, що заклади освіти можуть використовувати також нетипові 

освітні програми, які пройшли експертизу на відповідність Державному 

стандарту освіти, а також розробляти власні освітні програми. Як розробити 

власну освітню програму, допоможуть поради Державної служби забезпечення 

якості освіти (https://cutt.ly/DZhgMmV). Порядок експертизи та затвердження 

освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм, 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 520 

(https://cutt.ly/mZhldbh).  

Наголошуємо на тому, що реалізацію Державного стандарту в річному 

навчальному плані потрібно відобразити в повній мірі.  

Розробляючи річний навчальний план для 5-6 класів, можна скористатися 

таким алгоритмом [12]: 

1. Визначити мінімальну кількість годин на тиждень для кожної освітньої 

галузі. 

2. Установити загальний резерв навчального навантаження. 

3. Обрати один зі способів використання цього резерву годин: 

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

взято, тобто визначити навчальне навантаження в межах рекомендованого; 

– перерозподілити резерв годин між галузями, зважаючи на потреби 

учнів, потенціал педагогічного колективу, матеріально-технічне забезпечення 

закладу, запити батьків, громади тощо; 

– використати резерв навчальних годин для роботи за міжгалузевими 

інтегрованими модулями, проведення екскурсійних днів, виконання навчальних 

міжгалузевих проєктів тощо. 

4. Розподілити додаткові години для вивчення навчальних предметів, 

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

проведення індивідуальних консультацій та групових занять. 

Під час розроблення річного навчального плану керівництву закладу 

освіти також необхідно врахувати, що [37]:  

https://cutt.ly/qZoQJJs
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– кількість навчальних годин для вивчення української мови в річному 

навчальному плані закладу освіти не може бути меншою, ніж у типовому 

навчальному плані; українська мова – головний атрибут української 

державності;  

–  уроки з фізичної культури є обов’язковими і проводяться не менше 

трьох разів на тиждень;  

– предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень 

можуть вивчатися протягом одного семестру; 

– заклад освіти для різних класів на одній паралелі може розробити різні 

навчальні плани;  

– змінювати навчальний план, якщо він складений на основі типової 

освітньої програми, не можна. 

Звертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи на 

те, що в 5-6 класах можуть запроваджуватися як галузеві, так і міжгалузеві 

інтегровані курси. Години на вивчення таких курсів визначаються закладом 

освіти. 

Для зручності складання річного навчального плану пропонуємо 

користуватися конструктором (симулятором) для складання навчальних планів 

«Навчальний план закладу загальної середньої освіти» (https://cutt.ly/2ZoY88d).  

При розподілі годин варіативного складника в 6-11 класах закладів 

загальної середньої освіти, відповідно до Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти 2011 року, рекомендуємо виділяти години для 

збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного складника, 

упровадження курсів за вибором (у т.ч. авторських), факультативів, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять, з урахуванням індивідуальних 

навчальних можливостей та пізнавальних інтересів здобувачів освіти, запитів 

батьків, готовності педагогів. У старшій школі найбільш раціональним є 

використання годин варіативного складника на посилення вивчення предметів 

для складання зовнішнього незалежного оцінювання.  

Наголошуємо на тому, що програми курсів за вибором повинні мати 

відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної 

середньої освіти (https://cutt.ly/oyP5J3V).  

Привертаємо увагу до того, що, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час 

дії правового режиму воєнного стану в Україні» [31], навчання в закладах 

загальної середньої освіти традиційно розпочнеться в День знань (1 вересня). 

Триватиме освітній процес до 30 червня 2023 року. Тривалість тижня, дня, 

навчальних занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу 

визначаються педагогічною радою закладу освіти. Звертаємо увагу заступників 

директорів з навчально-виховної роботи на те, що в 2022-2023 навчальному році 

освітній процес може тривати менше 175 навчальних днів, однак за умови 

повного виконання навчальних програм. 

Формат навчання залежить від безпекової ситуації в кожній 

адміністративно-територіальній одиниці.  

https://cutt.ly/2ZoY88d
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Відповідно до рекомендаційних положень листа Міністерства освіти і 

науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію  

2022-2023 навчального року», освітній процес в очному режимі запроваджується 

в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової 

місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття 

учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або 

інших відповідних сигналів оповіщення. Якщо потужності споруд цивільного 

захисту є недостатніми для укриття для всіх учасників освітнього процесу, 

освітній процес може бути організованим шляхом розподілу навчального часу в 

межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру.  

Головною умовою для очної форми навчання, навіть при наявності 

облаштованих укриттів, буде згода батьків. 

Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки України в листі від 26.07.2022 

№ 1/8462-22 (https://cutt.ly/hZZgAfs) надано роз’яснення щодо підготовки 

закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах 

воєнного стану. 

За умови організації освітнього процесу в дистанційному режимі, 

структуру та форму дистанційного навчання визначає педагогічна рада школи, 

ураховуючи освітню програму, навчальний план, особливості закладу освіти.  

Привертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи до 

того, що в листі Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22 

«Про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/yZZg4UZ) під час 

освітнього процесу рекомендовано використовувати наявні електронні  

ресурси [3], насамперед, Всеукраїнську школу онлайн [5], Школу «Оптіма» [8], 

«Атмосферну Школу» [2], регіональні платформи, ресурси закладів освіти 

(https://cutt.ly/sL43xgJ). Для учнів, які з певних обставин не зможуть долучитися 

до навчання під керівництвом педагогів, підготовлено Всеукраїнський єдиний 

розклад [6], у якому систематизовано навчальні загальнорозвивальні матеріали 

для самостійного опрацювання. 

Рекомендації щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі 

викладено в Положенні про дистанційну форму здобуття освіти, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі 

питання організації дистанційного навчання» [19]. Під час організації 

дистанційного навчання в закладах освіти доречним буде використати матеріали 

методичних рекомендацій «Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої 

діяльності», розміщених на сайті Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти [38]. Дистанційне навчання може 

забезпечуватися з використанням матеріалів Всеукраїнської школи онлайн [5].  

Акцентуємо увагу, що Міністерство освіти і науки України за підтримки 

Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових 

інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності 

освітнього процесу пропонує навчання в межах програми «Цифрові інструменти 

Google для освіти», яке здійснюватиметься протягом 2022-2023 навчального 

року [32].  

Можливою є організація освітнього процесу за змішаною формою 
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навчання, а за потреби, заклад освіти може організувати індивідуальні форми 

здобуття освіти, реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.  

Зауважимо: у залежності від безпекової ситуації, форма організації 

освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року. 

Під час освітнього процесу, що відбуватиметься в очному або змішаному 

режимах, у разі здійснення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів 

оповіщення, керівництву закладом освіти, учителям слід забезпечити 

переривання процесу навчання, що здійснюється в приміщенні закладу освіти, та 

організувати швидку евакуацію дітей в укриття за раніше відпрацьованим 

алгоритмом дій.  
В умовах війни педагоги повинні дбати про життя і здоров’я своїх учнів 

і, у разі загрози небезпеки, бути готовими приймати необхідні й правильні 

рішення. При наданні учням першої невідкладної допомоги є важливі нюанси і 

спеціальні маніпуляції, які необхідно знати батькам і всім, хто працює з дітьми, 

зокрема, освітянам. 

Державна служба якості освіти України в рамках загальних рекомендацій 

з організації безпечного середовища в школах напередодні початку навчального 

року рекомендує всім українським учителям пройти навчання з надання першої 

невідкладної допомоги дітям або тренінг «Перша допомога дітям. Тренінг для 

дитячих закладів» [25]. 

Звертаємо увагу, що в умовах воєнного стану в Україні, заклади освіти 

мають організувати та забезпечити зарахування здобувачів освіти, які вимушені 

змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають 

(перебувають) в Україні чи за її межами. Під час зарахування учнів до закладу 

освіти радимо керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.05.2022 № 438 «Про деякі питання зарахування до закладів загальної 

середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні» (https://cutt.ly/EZmcJNA) та 

листом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022 № 1/4202-22 «Щодо 

зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» 

(https://cutt.ly/JZmcmnw).  

Організація освітнього простору в закладі загальної середньої освіти є 

важливою складовою реформи «Нова українська школа». З огляду на існуючу 

загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної 

агресії Росії та оголошення в Україні воєнного стану, радимо при формуванні 

(удосконаленні) безпечного освітнього середовища опрацювати такі 

нормативно-законодавчі акти та методичні рекомендації, а саме: 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274  

«Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього 

процесу в умовах воєнного стану в Україні» (http://surl.li/bznht); 

– лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022  

№ 1/3725-22 «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах 

воєнного стану» (http://surl.li/bznhx); 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022  

№ 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань 

завершення 2021/2022 навчального року» (http://surl.li/bznia); 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://cutt.ly/EZmcJNA
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– лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022  

№ 1/4202-22 «Про зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» 

(http://surl.li/bznib). 

Підкреслюємо, що критерії оцінювання в закладі освіти розробляють на 

основі державних нормативних документів, із урахуванням культури 

оцінювання, сформованої в школі, шляхом їх конкретизації до окремих видів 

робіт та видів діяльності. Виходячи з основних ідей нової української школи, під 

час оцінювання результатів навчання учнів радимо [24]: 

– ураховувати особистісно орієнтований та компетентнісний підходи; 

– орієнтуватись на особливості психофізичного розвитку дітей; 

– розробити чіткі та зрозумілі вимоги до навчальних результатів, 

передбачити можливість перевищувати ці вимоги; 

– ураховувати право учня на помилку; 

– підтримувати учнів у їхньому індивідуальному розвитку; 

– залучати учнів до самооцінювання та взаємооцінювання. 

Нові державні стандарти описують вимоги до ключових компетентностей 

учнів, отже, оцінювати необхідно не обсяг засвоєних знань, а те, як ці знання 

будуть використаними для розв’язання практикоорієнтованих завдань, 

пов’язаних із життям. 

В оцінюванні навчальних досягнень учнів важливо розрізняти поточне 

формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове оцінювання 

(семестрове, річне).  

Надаємо перелік нормативних документів, якими потрібно керуватися під 

час оцінювання навчальних досягнень учнів: 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 

«Інструкція з ведення класного журналу 5-11 (12) класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» (https://cutt.ly/FZZkAwG); 

– наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» 

(https://cutt.ly/GZZkFSf); 

–  наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 

«Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з  

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (зі змінами) 

(https://cutt.ly/MZZkLq3); 

–  наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2015 № 762  

«Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої 

освіти на наступний рік навчання» (у редакції від 27.04.2021) 

(https://cutt.ly/oZZkCI4); 

–  наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813  

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» 

(https://cutt.ly/QZZkMCo); 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289  

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

http://surl.li/bznib
https://cutt.ly/FZZkAwG
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досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти» [24]; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 290  

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення  

2021-2022 навчального року» (https://cutt.ly/EZZk7Ot). 

Наголошуємо, що за вибором закладу освіти оцінювання може 

здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. 

Акцентуємо увагу на тому, що розроблені вчителем критерії оцінювання не 

потребують затвердження керівниками закладу освіти. Проте, керівництву 

закладу освіти слід вивчати систему оцінювання здобувачів освіти через 

спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення оприлюднених 

критеріїв оцінювання, а також розглядати це питання на засіданнях педагогічної 

ради. Зауважимо, що правила та процедури оцінювання розробляє й схвалює 

педагогічна рада, а описуються вони в освітній програмі закладу освіти.  

З метою психологічної підтримки й допомоги учням в умовах воєнного 

стану радимо користуватися відповідними матеріалами, розміщеними на сайті 

Міністерства освіти і науки України в рубриці «Психологічна турбота про дітей 

під час військових дій» [34], на сайті НУШ «Аби бути в безпеці. Як підготувати 

дітей до надзвичайних ситуацій не лякаючи?» [1], на сайті Сумського ОІППО в 

рубриці «Психологічна допомога під час війни» [33], а також посібниками 

дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз «Супер-герої безпеки» [36]. 

Ознайомитися з особливостями організації психологічного супроводу в умовах 

воєнного стану радимо в змісті листа-роз’яснення від 29.03.2022 № 1/3725-22 до 

Методичних рекомендацій, наданих Міністерством освіти і науки України, щодо 

організації освітнього процесу в 2021-2022 навчальному році в початковій школі 

в умовах воєнного стану (https://cutt.ly/OXwO7vt).  

Важливо залучати до освітнього процесу шкільного психолога, а якщо 

такого немає, – варто залучити психологів із громади (центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників). 

Тенденції щодо забезпечення психологічного комфорту учнів також 

важливі для успішної реалізації реформи «Нова українська школа».  

У 2022-2023 навчальному році потребує значної уваги адаптаційний період  

учнів 5 класів. Саме педагоги, батьки, психологи мають допомогти дітям. Під час 

планування роботи слід звернути увагу на створення педагогічних умов 

забезпечення успішного адаптаційного періоду: 

 – вивчення та врахування вчителями психологічних проблем адаптації 

учнів до навчання в основній школі; 

– розроблення та застосування педагогами відповідних розвивальних 

методик; 

– узгодження змісту, форм, методів і технологій навчання предметам у  

4-му і 5-му класах; 

– узгодження змісту, форм, методів і інструментів оцінювання в 4-му і  

5-му класах. 

Педагогічна діяльність учителів і навчальна діяльність учнів – це ті 

складові освітнього процесу, які не можуть існувати окремо одна від одної. 

https://cutt.ly/EZZk7Ot
https://cutt.ly/OXwO7vt


Процес навчання відбувається в безперервній ефективній комунікації усіх 

учасників освітнього процесу, яка будується на засадах партнерства, 

недискримінації, рівноправності, академічної доброчесності. Керівництво 

закладу за допомогою заходів та управлінських рішень має формувати команду 

закладу освіти, сприяти взаємодії учасників освітнього процесу, створюючи 

безперервний процес підвищення професійної компетентності педагогів та 

освіти учнів. 
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