
Методичні рекомендації  

щодо системи планування діяльності закладу загальної середньої 

освіти, моніторингу виконання поставлених завдань 

 
Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що в 

умовах воєнного стану організація системи планування в закладах загальної 

середньої освіти здійснюється відповідно до законодавчих актів: 

 Закону України «Про освіту» [4]; 

 Закону України «Про повну загальну середню освіту» [5];  

 Закону України від 19.06.2022 № 2315 – ІХ «Про внесення змін до деяких 

законів України у сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 

діяльності в умовах воєнного стану» [6]; 

 Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету міністрів України від 30.09.2020 № 898 [1];  

 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022  № 711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні» [24]; 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про 

затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої                      

освіти» [12]; 

 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» [14]; 

 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» [15]; 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 

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

навчальних закладів» [11]; 

 листа Міністерства освіти і науки України                                                                       

від 06.08.21 року №4.5/2303-21 «Методичні рекомендації щодо особливостей 

організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах 

закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої 

освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» [8]. 

Керівникам закладів загальної середньої освіти слід звернути увагу на те, 

що 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. 

Напрями реалізації Концепції «Нова українська школа» визначають:  

– Концепція 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) [7];  

– Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про Національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій 

українській школі» [25];  



– Державний стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі 

питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» [1];  

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

затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи» [13]. 

Рекомендуємо директорам та заступникам директорів з навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти 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 [13].  

Визначені тенденції, направлені на розвиток закладу освіти, на підвищення 

якості освітньої діяльності, повинні знайти своє відображення у 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)  [10]. 

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 [13].  

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 

https://cutt.ly/xZn1XQx


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

етапи самооцінювання освітньої діяльності [13].  

Наголошуємо, що всі зазначені документи необхідно оприлюднити на 

сайті закладу освіти. 

Основою для реалізації ідей нової української школи в базовій освіті є 

Державний стандарт базової середньої освіти [1], 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);  

– 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) [1]. 

Наголошуємо, що 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 [1]. 

Акцентуємо увагу директорів, заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти, 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 [1]. 

Щодо впровадження Державного стандарту базової середньої освіти 

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 орієнтованого 

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 [1]. 

Ціннісними орієнтирами для керівництва закладу загальної середньої 

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

свобода й доброчесність, довіра, спільні бачення та відповідальність. 

Звертаємо увагу директорів та заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти на те, що 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 [5]. 

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 основними документами для розроблення 

освітньої програми закладу освіти в умовах воєнного стану є:  

для 1-2 класів:  

– Державний стандарт початкової освіти, 2018 [2];  

– Типова освітня програма (наказ Міністерства освіти і науки України       

від 08.10.2019 № 1272) [16];  

для 3-4 класів:  

– Державний стандарт початкової освіти, 2018 (зі змінами) [2];  

– Типова освітня програма (наказ Міністерства освіти і науки України       

від 08.10.2019 № 1273) [16];  

для 5, 6 (пілотних) класів:  



– Державний стандарт базової середньої освіти, 2020 [1];  

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

освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235) [19];  

для 6-9 класів:  

– Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 [3];  

– Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) [17];  

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) [18].  

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) [9]. 

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

школи керівництву закладу загальної середньої освіти необхідно враховувати 

такі документи:  

– Постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі 

питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» [23];  

– наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про 

затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти» [19];  

– наказ 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» 

[20];  

– наказ 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» [21]; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 520 «Про 

затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження освітніх програм 

повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх 

програм» [22]; 

– лист Міністерства освіти і науки України                                                                    

від 06.08.21 року № №4.5/2303-21 «Методичні рекомендації щодо особливостей 

організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах 

закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої 

освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» [8]. 

Міністерством освіти і науки України надано гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» 95 модельним навчальним програмам з 
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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. 

Керівництву закладу загальної середньої освіти рекомендуємо алгоритм 

для розробки річного навчального плану для 5-6 класів: 

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 [15].  

Під час розроблення річного навчального плану керівництву закладу 

освіти також необхідно врахувати, що [15]:  

– 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. 
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Для зручності складання річного навчального плану керівництву закладу 

загальної середньої освіти пропонуємо користуватися конструктором 

(симулятором) для складання навчальних планів «Навчальний план закладу 

загальної середньої освіти» (https://cutt.ly/2ZoY88d).  

Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі 

передбачає вирішення низки концептуальних  питань. Це: 

– раціональний розподіл роботи між працівниками школи з урахуванням 

їхніх кваліфікацій, досвіду та ділових якостей; 

– забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би 

забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та 

підготовку їх до життя в умовах ринкових відносин; 

– визначення найбільш ефективних для керівництва форм реалізації 

стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та 

діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками; 

– правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної 

бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових 

відносин; 

– забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього 

процесу; 

– створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі [5]. 

Цілі розвитку та основні завдання закладу освіти формулюються у 

стратегії розвитку, що містить визначення місії та мети закладу. 

Система моніторингу за організацією поставлених завдань щодо якості 

освітньої та управлінської діяльності включає в себе самооцінювання та 

внутрішній моніторинг якості освіти. 

Акцентуємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на тому, 

що у Законі України «Про освіту» [3] надано визначення моніторингу якості 

освіти, як «…системи послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з 

метою виявлення відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на 

окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), 

установлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її 

заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напрямку і причин відхилення від 

цілей». 

Моніторинг якості освіти є ефективною стратегічною моделлю управління 

якістю освіти та реалізації освітньої політики держави. 

Головна особливість освітнього моніторингу полягає в тому, що він 

спрямований не лише на результати освітньої діяльності, але й на процес, який 

привів до такого результату, тобто на форми, методи, прийоми навчання, 

виховання, управління діяльністю педагогічного колективу. Правильно 

оцінивши освітній процес, умови навчання змісту предмета, його навчально-

методичне забезпечення, можна розробити об’єктивні рекомендації щодо 

внесення змін в освітній  процес. 

Моніторинг має бути особистісно орієнтованим. А це означає, що основна 

лінія поведінки вчителя, керівника закладу загальної середньої освіти в процесі 

здійснення моніторингу полягає не в тому, щоб учня «підтягувати» до 

установлених стандартів, а створити та запровадити таку систему ставлення до 

дитини, коли вона є повноцінним партнером учителя. При цьому, слід, зазвичай, 
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дотримуватися таких принципів, як цілеспрямоване створення емоційно 

збагачених навчальних ситуацій, особистісно-розвивального навчання, 

використання співпереживання як психологічного механізму заохочення, 

постійного аналізу вчителем та учнями результатів навчальної діяльності. 

Таким чином, метою педагогічного моніторингу є вивчення аспектів 

функціонування освітньої галузі, аналіз навчальних досягнень учнів за певний 

період, оцінювання рівня застосування педагогічними працівниками 

інноваційних технологій, вивчення ефективності управлінських механізмів. 

Основними завданнями освітнього моніторингу є: 

‒  установлення зв’язків між рівнем навчальних досягнень учнів і 

соціальними умовами їхнього життя; 

– оцінювання кадрового забезпечення, навчально-методичного, 

матеріально-технічного оснащення освітнього  процесу закладу освіти, 

виконання Державного стандарту освіти, який визначає вимоги до обов’язкових 

компетентностей і результатів навчання, загальний обсяг навчального 

навантаження учнів, навчальних програм, методичного забезпечення тощо [5]. 

Отже, за допомогою освітнього моніторингу відстежується динаміка змін 

в освітній системі для спрямування її розвитку на запланований результат. 

Підсумки моніторингу узагальнюються адміністрацією закладу загальної 

середньої освіти у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-

інформаційних матеріалах; за результатами моніторингу розробляються 

рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції 

роботи; дані моніторингу використовуються для обговорення на засіданнях 

методичних об’єднань учителів, нарадах при директорові, засіданнях 

педагогічної ради. 
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