
Методичні рекомендації  

щодо навчання змісту предметів мовно-літературної  

освітньої галузі (5 клас) у 2022-2023 навчальному році 

 

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» у країні введено правовий режим воєнного 

стану [9]. З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього 

процесу, навчання в закладах освіти має бути гнучким та персоналізованим. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022  

№ 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного 

стану в Україні» затверджено, що 2022-2023 навчальний рік розпочнеться  

1 вересня 2022 року й триватиме до 30 червня 2023 року [8]. 

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в 

кожному населеному пункті. Міністерство освіти і науки України рекомендує 

структуру та тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку, а також 

форми організації освітнього процесу визначити педагогічною радою закладу 

освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до 

обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, 

фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, 

особливостей регіону тощо). Відповідно освітній процес може відбуватися в 

очному, дистанційному або змішаному форматі. 

Керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України при 

організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід 

забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення 

сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники 

освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного 

захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може 

завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть 

повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з 

урахуванням необхідного корегування. 

Звертаємо увагу, у разі дистанційного навчання освітній процес також 

переривається на час сигналу «Повітряна тривога», учні долучаються до 

уроків, згідно з розкладом, після відміни сигналу. Рекомендуємо ознайомити 

здобувачів освіти з алгоритмом дій під час сигналів оповіщення завчасно. 

Психологічний стан та психічне здоров’я дітей під час військових дій є 

вкрай важливим. Багато учнів переживають виснаження, спустошення, втому, 

відчувають тривогу й паніку. Психологи сформулювали корисні поради, як 

опанувати себе в критичних умовах, як допомогти підтримувати здоровий 

психічний стан в критичних умовах:  

– як говорити з дітьми про військову агресію                                           

(https://cutt.ly/jSUgz1n ); 
– підтримка дітей під час війни                                                                            

(https://www.youtube.com/watch?v=LAL3UgL1oGE ); 

– поради від експертів ЮНІСЕФ                                                                        

(https://cutt.ly/hZaIjBJ); 
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– проєкт психологічної підтримки «ПОРУЧ» (групи психологічної 

підтримки для підлітків, для батьків, для психологів) – спільний проєкт 

Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 

Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ 

«Волонтер» (https://poruch.me/); 
– матеріали для використання в роботі під час воєнних дій 

(https://cutt.ly/zZYe2BB); 

– інформаційні майданчики, підготовлені психологічною службою 

Сумського ОІППО (https://cutt.ly/JZYrlgt). 

Указ Президента України від 16.03.2022 № 143/2022 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України»  започатковує проведення 

щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання. 

Рекомендуємо враховувати інформацію цього нормативного документа під 

час планування уроку [10]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 630 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» продовжено карантинні дії на 

території України. Наголошуємо на необхідності дотримання 

протиепідемічних заходів організації освітнього процесу в очному  

форматі [7]. 

Із метою впровадження в освітній процес Державного стандарту базової 

середньої освіти, під час вивчення предметів мовно-літературної освітньої 

галузі необхідно звернути особливу увагу на формування ключових 

компетентностей і реалізацію компетентнісного підходу, що має органічно 

поєднуватися з діяльнісним та інтегрованим підходами. Основним завданням 

компетентнісного підходу є не лише оволодіння предметними знаннями, але й 

вміння ефективно застосовувати їх на практиці як інструмент розв’язання 

різноманітних життєвих завдань. Компетентнісний підхід передбачає 

окреслення цілого кола компетентностей, тобто необхідного комплексу знань, 

навичок, ставлень та досвіду, що дає змогу ефективно виконувати певну 

діяльність чи функцію. Такий підхід якнайкраще сприяє формуванню 

ключових компетентностей здобувачів освіти. 

Українська мова  

Організація освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році 

відбуватиметься за Державним стандартом базової середньої освіти та 

здійснюватиметься за модельними навчальними програми: 

 – «Українська мова 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти 

(автори Голуб Н.І., Горошкіна О.М.); 

– «Українська мова 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти 

(автори Заболотний О.В. та ін.); 

– «Інтегрований  мовно-літературний  курс  (українська мова, українська 

та зарубіжні літератури) 5-6 кл.» (автори Старагіна І.П. та ін.), 
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рекомендованими наказом Міністерства освіти і науки України  

від 12.07.2021 № 795. 

Усі модельні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства 

освіти і науки України (https://cutt.ly/MZDRG6T) [2]. 

До кожної навчальної програми створено підручники. Для роботи 

пропонуємо обирати такі, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України». Перелік підручників, яким надано гриф подано в 

додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 140 

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

підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти» [4]. Електронні 

версії підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/) [5]. 

На сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у розділі «Нова 

українська школа» розміщено добірку навчально-методичного забезпечення 

для 5 класу – «Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» 

(https://cutt.ly/VZhoq9k) [3]. 

Звертаємо увагу, що заклад загальної середньої освіти, на основі 

модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України, може розробити власну навчальну програму та затвердити її 

рішенням педагогічної ради.  

Навчальні програми спрямовують  діяльність учителя на виконання 

завдань, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти, 

реалізацію компетентнісного потенціалу мовно-літературної освітньої галузі, 

актуалізацію ціннісних орієнтирів, формування предметної та ключових 

компетентностей [1]. 

У Типовій освітній програмі визначено річний діапазон кількості годин 

для вивчення предметів мовно-літературної освітньої галузі. Для 5-6-х класів 

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для 

реалізації мовно-літературної освітньої галузі встановлено обсяг у межах:  

– мінімального показника, що становить 350 годин; 

– максимального – 455 годин; 

– рекомендованого –385 годин [4]. 

Згідно з Типовою освітньою програмою, діапазон тижневого 

навчального навантаження цієї освітньої галузі становить від 10 до 13 годин 

(рекомендовано – 11 годин). Для класів (груп) з навчанням українською мовою 

навчальні години розподілені на вивчення таких навчальних предметів:   

– українська мова – не менше 4 годин; 

– українська література – 2 години; 

– зарубіжна література – 1,5 години; 

– іноземна мова – 3,5 години [4]. 

Для формування ключових компетентностей рекомендуємо зосередити 

зусилля вчителя на формуванні загальнопредметних умінь, розвиткові 

критичного мислення й емоційного інтелекту. 

Вивчення кожної теми рекомендуємо починати з визначення мети та 

завдань уроку. Це сприяє активізації внутрішніх мотиваційних резервів, 
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умотивованості рефлексії, становленню цілеспрямованості. З огляду на це 

доцільно пропонувати завдання й запитання, які учні зможуть застосовувати 

як орієнтири в пошуках шляхів розв’язання повсякденних життєвих проблем. 

Разом із тим необхідно заохочувати й підтримувати самостійність мислення. 

Ці навички розвивають наскрізні вміння здобувачів освіти, передбачені 

Державним стандартом базової середньої освіти. 

 Одним із викликів 2022-2023 навчального року є якість надання освітніх 

послуг в умовах воєнного стану. Особливу увагу необхідно приділити 

навчанню в дистанційному форматі. Зміст і характер вправ, методичне 

забезпечення виконання їх ураховуватиме особливості співпраці учня і 

вчителя в умовах синхронного чи асинхронного режиму. 

Для інтегрованого мовно-літературного курсу в освітній програмі 

закладу може бути передбачено від 7 до 10 годин тижневого навчального 

навантаження, але кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих 

курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального навантаження, 

визначеного на відповідні навчальні предмети.  

Для інтегрованого мовно-літературного курсу в класному журналі 

відводять сторінки з назвою «Інтегрований мовно-літературний курс» без 

поділу на окремі складники курсу. Записи на правій сторінці журналу мають 

бути увідповіднені з навчальною програмою та календарно-тематичним 

плануванням, за якими працює вчитель. На лівій сторінці класного журналу 

вчитель обов’язково фіксує  результати тематичних та семестрових 

діагностичних робіт. Результати формувального оцінювання можуть бути 

відображені як у класному журналі, так і в щоденнику спостережень.  

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до 

«Рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 

здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 

середньої освіти», затверджених наказом 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». 

Відповідно до наказу, основними видами оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, 

семестрове, річне [6]. 

Формувальне оцінювання дозволяє отримувати інформацію щодо 

навчальних досягнень учнів як учителеві, так і кожному окремо взятому 

здобувачу освіти. Ця інформація необхідна учням для усвідомлення власного 

поступу в навчанні, учителю – для коригування освітнього процесу з 

урахуванням можливостей і потреб класу. 

Основною метою поточного оцінювання є встановлення рівнів 

опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення 

корегування щодо планування роботи. Цей вид оцінювання важливо 

використовувати систематично, звертаючи особливу увагу на завдання для 

повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого. 



Під час здійснення підсумкового оцінювання доцільно використовувати 

завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: 

здобувач освіти опрацьовує та використовує інформацію, застосовує її в житті. 

Упродовж роботи за зазначеними модельними навчальними програмами 

за підсумками кожного розділу доцільно проводити тематичну роботу для 

поточної діагностики й формувального оцінювання досягнення учнями 

очікуваних результатів навчання та опанування категорій базових знань, 

визначених відповідним розділом. Такі роботи можуть бути запропоновані 

зокрема в тестовій формі. Диктанти, аудіювання, декламування, читання 

мовчки та вголос, усні й письмові перекази та твори, діалогування вчитель 

проводить упродовж семестру з метою формувального оцінювання. Кількість 

і види таких робіт на семестр учитель планує самостійно.  

За підсумками семестру доцільно проводити комплексну діагностичну 

роботу, яка дасть змогу оцінити рівень досягнення учнями очікуваних 

результатів навчання в усній взаємодії, письмовій взаємодії, роботі з текстом 

та дослідженні мовлення. 

Українська література 

У 2022-2023 навчальному році вивчення української літератури в  

5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами: 

–  «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (автори: Яценко Т.О. та ін.); 

– «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (автори: Архипова В.П.   та ін.); 

–  «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (автори Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.); 

–  «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» 

для закладів загальної середньої освіти (автори Яценко Т.О., Тригуб І.А.); 

–  «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська 

та зарубіжні літератури). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Старагіна І. П. та ін), рекомендованими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 № 795. 

Модельні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти 

і науки України (https://cutt.ly/MZDRG6T) [2]. 

Звертаємо увагу, що на основі модельної навчальної програми, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної 

середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її 

рішенням педагогічної ради.  

Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено 

підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство 

освіти і науки України пропонує варіантність підручників з української 

літератури для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Для роботи з 

учнями 5 класів закладів загальної середньої освіти пропонується працювати 

за підручниками, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022  

№ 140 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

https://cutt.ly/MZDRG6T


України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти») [4]. 

Електронні версії підручників для вивчення української літератури розміщено 

в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

(https://lib.imzo.gov.ua/) [5]. 

Інститутом модернізації змісту освіти підготовлено добірку навчально-

методичного забезпечення для 5 класу – «Навчально-методична скарбниця 

НУШ 5-6 класи» (https://cutt.ly/VZhoq9k) [3]. 

Процес опрацювання художніх творів на уроках української літератури 

в 5 класах має бути орієнтованим на адекватне для цього віку здобувачів освіти 

сприйняття. Найефективніше формування системи цінностей відбувається під 

час читання творів, у центрі яких протагоніст – їхній ровесник, зі співзвучними 

їм почуттями й переживаннями, утіленими в його життєвих мріях, пригодах, 

самому процесі дорослішання.  

Під час вивчення сучасних художніх творів рекомендуємо 

дотримуватися триетапної структури уроку засвоєння нових знань: вступна 

частина, власне робота з текстом і підсумкова (рефлексійна) частина. У 

вступній частині доцільно застосовувати інтерактивні мотиваційні завдання на 

основі медіатекстів. В основній частині уроку рекомендуємо використовувати 

прийоми розвитку критичного й аналітичного мислення на основі 

текстуальної роботи, практикуючи використання творчих завдань,  створення 

проєктів, складання й розгадування квестів, вікторин, виконання творчих 

завдань на віртуальних дошках тощо. На завершальному етапі уроку 

обов’язковою має бути рефлексія як елемент формувального оцінювання й 

водночас узагальнення й систематизації знань здобувачів освіти.  

Для того, щоб здобувачі освіти адекватно зрозуміли ціннісний потенціал 

художнього твору, він має викликати в них зацікавлення, прагнення 

прочитати. Це можливе за умови застосування сучасних технологій навчання, 

зокрема орієнтованих на залучення всіх учнів до процесу сприйняття, 

обговорення й інтерпретації художніх творів, використання компетентнісного 

й діяльнісного підходів.  

Оцінювання учнів 5 класу здійснюється відповідно до «Рекомендацій 

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

освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти», 

затверджених наказом 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» [6]. 

Основними видами оцінювання результатів навчання п’ятикласників 

стають формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). 

Оцінюванню також підлягає сформованість у здобувачів освіти 

наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої  

освіти [1]. 

Оскільки освітній процес у 2022-2023 навчальному році може проходити 

в умовах дистанційного навчання, то особливого значення набувають фахові 

вміння вчителя-словесника використовувати цифрові сервіси та онлайн-

https://lib.imzo.gov.ua/
https://cutt.ly/VZhoq9k


інструменти. Це дає змогу урізноманітнити процес отримання нових знань, а 

також закріплення вивченого матеріалу, створює можливості для розвитку 

творчої активності учнів, формування навичок добирати навчальну 

інформацію з різних інформаційних джерел, застосовувати медіаресурси для 

залучення контекстуальних зв’язків.  

Пояснення нового матеріалу варто супроводжувати презентаціями, 

слайди яких повинні містити максимум ілюстрацій і мінімум текстової 

інформації як пояснення до візуального матеріалу. Окремі слайди можуть бути 

доповнені гіперпокликаннями на відео та аудіо матеріали. 

Під час онлайн-уроків учитель української літератури може 

урізноманітнити освітній процес за допомогою завдань зі створення чатів або 

постерів у додатках Canva PlayBuzz, Miro, Jamboard; здійснення віртуальних 

мандрівок у музеї; аналіз фото, документів, пізнавальних текстів, розміщених 

на віртуальних дошках Jamboard, Padlet; участь в онлайн-опитуваннях, 

тестуваннях, змодельованих за допомогою Google Forms, Online Test Pad,  

Poll everywhere тощо. 

Новим навчальним предметом у закладах загальної середньої освіти став 

«Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)» для  

5-6 класів. 

Інтеграція літературного курсу реалізується на основі тематичної 

(спорідненість змісту основних тем шкільних курсів української та зарубіжної 

літератури для 5–6 класів, методичної (спільні методи і прийоми навчання 

української та зарубіжної літератури) та діяльнісної (спільні види навчальної 

діяльності у процесі вивчення української та зарубіжної літератури) інтеграції. 

Разом із тим під час вивчення творів зарубіжних авторів акцентується на 

необхідності роботи з текстом перекладу та оригіналу, порівняння варіантів 

перекладу художнього твору тощо. 

Програма інтегрованого курсу літератур побудована за тематично-

жанровим принципом із дотриманням хронологічної послідовності щодо 

презентації письменницьких персоналій у межах кожного тематичного 

розділу. 

У програмі виділено дві групи художніх творів: для текстуального 

вивчення і позакласного читання (твори пов’язані з відповідними 

тематичними розділами програми). Деякі художні тексти, зокрема й 

напам’ять, можуть вивчатися за вибором учителя та учнів.  

Зміст інтегрованого курсу літератур включає твори, що викликають 

інтерес у сучасних молодших підлітків, а саме твори про пригоди, фантастичні 

події, твори жанру фентезі, твори різдвяно-новорічної тематики (розділ 

«Різдвяні дива»). 

 До кожного тематичного розділу запропоновано види організації 

навчальної діяльності учнів-підлітків різного рівня складності: репродуктивні, 

пізнавально-пошукові та творчі. Акцентовано на видах діяльності, 

зорієнтованих на порівняння художніх творів української та зарубіжної 

літератури, визначення в них спільних тем, проблем, мотивів. Ця рубрика має 

рекомендаційний характер.  



Зарубіжна література 

У 2022-2023 навчальному році вивчення зарубіжної літератури  

в 5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами:   

– «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Ніколенко О.М. та ін.);   

– «Зарубіжна література. 5-9 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Ніколенко О.М. та ін.);  

– «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Волощук Є.В.);   

– «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.), рекомендованими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795. 

Модельні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти 

і науки України (https://cutt.ly/MZDRG6T) [2]. 

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може 

розробити власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної 

ради.  

Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено 

підручники. У 5 класах закладів загальної середньої освіти здобувачі освіти 

працюють за підручниками, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» [4]. Електронні версії підручників для вивчення курсу 

розміщено в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/) [5]. 

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення 

для 5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – 

«Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська 

школа» (https://cutt.ly/nZbONqc) [3]. 

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до «Рекомендацій 

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

освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти», 

затверджених наказом 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» [6]. 

Особливу роль у реалізації Концепції «Нової української школи» 

відіграє запровадження інтегрованого підходу в навчанні зарубіжної 

літератури. Оскільки художній текст є сам по собі інтегральною цілістю, він 

дозволяє залучати для його кращого розуміння учнями знання з інших освітніх 

галузей/предметів/інтегрованих курсів.  

У Державному стандарті базової середньої освіти значно розширено 

зміст поняття «текст», у процесі вивчення зарубіжної літератури необхідно 

навчати учнів умінням і навичкам роботи з різними видами текстів – 

художніми, навчальними, науковими, науково-популярними, медіатекстами, 

графічними, гіпертекстами тощо. 

https://cutt.ly/MZDRG6T
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Робота з різними видами текстів (зокрема художніми текстами та/або 

медіатекстами) у процесі вивчення зарубіжної літератури має бути спрямована 

на досягнення результатів навчальної діяльності учнів відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти.  

Іноземні мови 

У 2022-2023 навчальному році вивчення іноземних мов у 5 класі може 

здійснюватися за модельними навчальними  програмами:   

–  «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.); 

– «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., Унгурян І. К.,  

Яковчук М. В.); 

– «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.,  

Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.), рекомендованими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795. 

Із модельними програми можна ознайомитися на сайті Міністерства 

освіти і науки України (https://cutt.ly/MZDRG6T) [2].  
Звертаємо увагу, що на основі модельної навчальної програми, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної 

середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її 

рішенням педагогічної ради.  

Підручники для учнів 5 класу створено відповідно до кожної з 

модельних навчальних програм. Для роботи важливо обирати  підручники, що 

мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» [4]. 

Електронні версії підручників розміщено в електронній бібліотеці ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/) [5]. 

На сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено 

систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 5 класу – 

«Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська 

школа» (https://cutt.ly/nZbONqc) [3]. 

 Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, письмо й читання. Наказом 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» затверджено критерії оцінювання рівня оволодіння кожним 

видом діяльності (https://bit.ly/3pfhbzT) [6]. 
Метою компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного 

спілкування учнів 5 класу полягає у спрямуванні освітнього процесу на 

формування в учнів здатності цілісно поєднувати здобуті знання, сформовані 

уміння і навички, набутий навчальний досвід, світоглядні цінності, ставлення 

та переконання з активною творчою самостійною науково-дослідницькою 

https://cutt.ly/MZDRG6T
https://lib.imzo.gov.ua/
https://cutt.ly/nZbONqc
https://bit.ly/3pfhbzT


діяльністю в межах окреслених навчальною програмою орієнтирів у процесі 

добору та використання мовного та інформаційного контенту для 

продукування усних і письмових текстів та для ідентифікації чужомовних 

висловлень у процесі їх сприймання (читання і слухання).  

Методологічними засадами організації компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов, розпочинаючи із 5 класу, можуть слугувати 

рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради Європейської 

довідкової рамки ключових компетентностей для навчання упродовж життя, а 

також «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання». 

Пропонований зміст навчального матеріалу для учнів 5 класу 

спрямовано на досягнення очікуваних результатів навчання, визначених для 

кожного класу, і розкриває лексико-граматичний (відповідно до мов) матеріал 

у межах конкретної тематики спілкування. 

Навчальні програми є рамковими, а отже, не обмежують діяльність 

учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Лексичний 

матеріал добирається відповідно до зовнішнього контексту, тематики 

ситуативного спілкування, зокрема підтеми, рівня володіння мовою, що 

досягається, та в обсязі, достатньому для реалізації комунікативних намірів 

учнів. Мовний інвентар (граматика) є орієнтовним і добирається відповідно до 

контексту (комунікативної ситуації), потреб учнів та принципу 

концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається 

як окремі граматичні теми. 

Тексти для читання та аудіювання мають бути побудовані на 

автентичному мовному матеріалі та містити актуальну тематичну інформацію, 

що слугує підґрунтям для організації іномовного спілкування в усному та 

писемному мовленні. 

Окрім підручників, як основних засобів навчання, за дидактичних 

потреб учитель може долучати до своєї роботи іншу навчальну літературу, 

електронні засоби та ілюстративні матеріали, які сприяють досягненню 

визначених цілей. Усі засоби доцільно застосовувати в комплексі, 

забезпечуючи взаємопов’язане і паралельне навчання усіх видів мовленнєвої 

діяльності. 
Мовно-літературна освітня галузь спрямована на всебічний розвиток 

здобувачів освіти й формування в учнів НУШ однієї із найважливіших 

компетентностей – комунікативної. Уміння зв’язно висловлюватися потрібне 

кожній людині, незалежно від її професії. Володіння словом дає можливість 

поділитися знаннями, власними думками та враженнями з людьми, відстоювати 

свої переконання, уникати непорозумінь. У період становлення особистості 

здобувачів освіти відбувається оволодіння мовою і мовленням, що є засобом 

пізнання, спілкування, виховання та розвитку, самовираження, утвердження в 

суспільстві. Отже, необхідно приділяти особливу увагу якісній організації мовно-

літературної освіти учнів в умовах НУШ. 
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