
Модуль
«Планування освітнього 
процесу»

ПОІППО ім. М. В. Остроградського

У модулі використані матеріали програм онлайн курсу «Нова українська школа: перехід 
на наступний рівень», підготовки тренерів для тренерів НУШ «Педагогіка початкової 
школи: фінський досвід» (у рамках проєкту «Навчаємося разом»).



Цілі модуля:

• розуміти нові ролі педагогів у контексті впровадження НУШ
на рівні базової середньої освіти;

• усвідомлювати ціннісні орієнтири, ключові компетентності,
наскрізні вміння, ціннісні засади формування освітньої
програми ЗЗСО;

• розуміти компетентнісний потенціал та обов'язкові
результати навчання (загальні/ конкретні/ орієнтири для
оцінювання);

• розрізняти поняття «типова освітня програма», «освітня
програма закладу», «модельні навчальні програми»;

• розуміти значення наступності при переході від початкової до
базової освіти; створювати план «перехідних» заходів із
залученням вчителів, батьків та учнів



Освітні галузі: 
компетентнісний потенціал 

та обов'язкові результати 
навчання

Ціннісні засади 
формування освітньої

програми закладу

План модуля:

Базовий навчальний план
Типова освітня програма. 
Освітня програма закладу. 
Модельні навчальні 
програми



Рефлексія в групі 

Вправа на 

відповідність

«Термін і поняття» 



Держстандарт
Базовий навчальний
план Типова освітня програма 

(включає модельні 
програми)
Типовий навчальний 
план

Освітня програма ЗО
Навчальний план ЗО
Навчальна програма

Затверджує КМУ

Затверджує МОН
Затверджує керівник
Схвалює педагогічна рада



Кафедра методики 
змісту  освіти

Базовий навчальний план



Кафедра методики 
змісту  освіти

Творення освітньої 
програми



Кафедра методики 
змісту  освіти

Творення освітньої 
програми



Кафедра методики 
змісту  освіти

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

• Розроблена до Державного стандарту базової середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України
№ 898 від 30 вересня 2020 р.)

• Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235

Структура визначена частиною 2 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Окреслює обов’язкові 
та рекомендовані підходи до розроблення закладами загальної середньої освіти освітніх програм на основі типової 
освітньої програми. 
Визначає: 
• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою базової середньої освіти; 
• загальний обсяг навчального навантаження (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.
Включає: 
• варіанти типових навчальних планів 
• перелік модельних навчальних програм 
• рекомендовані форми організації освітнього процесу 
• опис інструментарію оцінювання 



Кафедра методики 
змісту  освіти

Типовий навчальний план

• Орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для
кожної освітньої галузі

• Рекомендований розподіл навчального навантаження за
роками навчання між предметами (інтегрованими курсами)

• Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей,
курсів за вибором, індивідуальних консультацій і групових
занять



✓ Державні стандарти - …визначають загальні обсяги
навчального навантаження здобувачів освіти, вимоги до їх
компетентностей і до згрупованих за відповідними освітніми
галузями обов’язкових результатів навчання …

✓ Модельна навчальна програма - …визначає орієнтовну
послідовність досягнення очікуваних результатів навчання
учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та
види навчальної діяльності учнів…
(http://undip.org.ua/info/10277/)

✓ Навчальна програма - …визначає послідовність досягнення
результатів навчання учнів із навчального предмета
(інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної
діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин,
необхідних на їх провадження, та затверджується
педагогічною радою закладу освіти.

Закон України 
«Про повну 
загальну 
середню освіту», 
розділ I, ст. 1 

http://undip.org.ua/info/10277/




Аналіз навчальних планів 
шкіл-учасників пілотного проєкту НУШ









Наша шкільна культура

• Як зробити так, щоб цінності простежувалися в
повсякденному житті школи?

• Як у нашій школі цінності перетворюються на
педагогічну практику?

• Які цінності, на які спирається викладання,
навчання та знайомство з різними предметами,
сприяють гарному та осмисленому життю учнів?



Елементи стратегічного планування

Елементи стратегічного планування викладання

Цінності • керують операційною культурою школи

Місія • визначає основну мету; чому ми виконуємо цю роботу, що
найважливіше, за яких обставин відбувається навчання

«Бізнес-ідея» • чому ми хочемо сприяти під час викладання

Бачення • як виглядатиме учень як особистість після навчання в нашій
школі

Стратегія • як ми працюємо над реалізацією нашого бачення

Найважливіші 
фактори успіху

• у чому саме ми повинні бути успішними для досягнення цілей

Програми дій • докладні інструкції щодо операційної діяльності

Вимірювання 
результатів

• за допомогою чого ми дізнаємося про досягнення мети

Висновки • як триває наша робота з розвитку



• Цінності – як на практиці основні цінності
стають частиною повсякденної шкільної
діяльності?

• Приклади основних цінностей: культура
здорового способу життя, фізичне та
психічне здоров'я, благополуччя учня.

Питання?
• Як наша школа сприяє здоровому способу

життя?
• Як психічне та фізичне здоров’я стає

частиною звичайних занять у класі?
• Які основні елементи благополуччя в нашій

шкільній культурі?

З чого починається

процес створення

освітньої

програми?



• Найважливіше, на що потрібно звернути увагу – це те, що загальні цілі не
відокремлюються від викладання та навчання.

• Питання цінностей варто спочатку обговорити з учителями – знайти
практичні щоденні рішення, такі як кількість домашніх завдань,
стимулююче оцінювання, активні перерви…

• Дисципліна та правила – це негативний чи позитивний сигнал для всієї
шкільної спільноти?

• Що означають ці цінності для ваших учнів? Дайте їм можливість
реалізувати цінності по-своєму.

• Як можна забезпечити благополуччя разом з іншими зацікавленими
сторонами – батьками, спортклубами тощо..?

Як із цим працювати?



• Цінності – як на практиці основні цінності
стають частиною повсякденної шкільної
діяльності?

• Приклади основних цінностей: культура
здорового способу життя, фізичне та
психічне здоров'я, благополуччя учня.

Питання?
• Як наша школа сприяє здоровому способу

життя?
• Як психічне та фізичне здоров’я стає

частиною звичайних занять у класі?
• Які основні елементи благополуччя в нашій

шкільній культурі?

З чого починається

процес створення

освітньої програми?



Цінності, що лежать в основі освітньої програми, 
відображаються в: 

• освітній меті школи,
• операційній культурі,
• викладанні всіх предметів,
• організації роботи.

Цінності, що лежать в основі освітньої програми



• Оберіть зі списку освітніх цінностей
Нової української школи (додаток 1)
найважливішу цінність.

• Заповніть всі рядки (директор, учитель,
учень тощо) документа (додаток 2).

• Вам надається 20 хвилин.
• Презентуйте основні елементи

благополуччя у шкільній культурі?

Рефлексія в групі

Розвиток цінностей 
Нової української 
школи –
розвиток операційної 
культури шкіл

Завдання: створіть концепцію шкільної культури, 
розмірковуючи разом.



Додаток 1.
Освітні цінності 
Нової української 
школи

Морально-етичні

• Гідність

• Чесність

• Справедливість

• Турбота

• Повага до життя, до себе та інших людей

Соціально-політичні

• Свобода

• Демократія

• Культурне розмаїття

• Повага до рідної мови та літератури

• Патріотизм

• Шанобливе та дбайливе ставлення до 
навколишнього середовища

• Повага до закону

• Солідарність

• Відповідальність



Цінність

• Директор

• Учитель

• Учень

• Батьки

• Оточення та 
інші мережі

• Інші

Додаток 1.
Що означає 
цінність для різних 
груп


