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Результати громадського 
обговорення проєкту стандарту

Враховано:

• у змісті мовно-літературної освітньої галузі 
розширено поле художньої літератури 
(у компетентнісному потенціалі, знаннях, 
результатах навчання);

• уточнено опис громадянських та соціальних 
компетентностей, доповнено окремі обов’язкові 
результати навчання учнів за громадянською та 
історичною освітньою галуззю;

• посилено національний та патріотичний аспекти 
під час характеристики обов’язкових результатів;

• уточнено окремі формулювання в описі 
обов’язкових результатів до різних освітніх 
галузей.

Частково враховано:

• корективи у формулювання мети та 
ціннісних орієнтирів базової 
середньої освіти (викладено в 
іншій редакції);

• терміни «оригінальна та 
перекладна література» замінено 
на «вивчення літератури 
українською мовою (твори 
українських і зарубіжних авторів)»;

• внесено уточнення, повязані з 
поняттям «ґендеру»; 

• підсилено аспект національно-
патріотичного виховання.



ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ

У фокусі:
1. Унікальність й талановитість кожної дитини, stop дискримінації
2. Формування цілісного світогляду
3. Становлення вільної особистості
4. Гармонійний фізичний та психоемоційний розвиток 
5. Добробут та безпека
6. Утвердження людської гідності та доброчесності
7. Визнання свої ідентичності
8. Активне громадянство



Європейський перелік компетентностей Український перелік компетентностей

▪ Вільне володіння державною мовою
▪ Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 

від державної) та іноземними мовами
▪ Математична компетентність
▪ Компетентності у галузі природничих наук, техніки 

і технологій
▪ Інноваційність
▪ Екологічна компетентність
▪ Інформаційно-комунікаційна компетентність
▪ Навчання впродовж життя
▪ Громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 
рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей

▪ Культурна компетентність
▪ Підприємливість та фінансова грамотність

▪ Грамотність

▪ Багатомовність

▪ Математична компетентність та 
компетентність у науці, технології 
та інженерії

▪ Цифрова компетентність

▪ Особистісна, соціальна та навчальна 
компетентність

▪ Громадянська компетентність

▪ Культурна обізнаність та самовираження

▪ Підприємницька компетентність



Ключові компетентності vs освітні галузі

Компетентнісний потенціал 
кожної освітньої галузі 

забезпечує формування всіх 
ключових компетентностей

1. Мовно-літературна
2. Математична
3. Природнича
4. Технологічна
5. Інформатична
6. Соціальна і
здоров’язбережувальна
7. Громадянська та 
історична
8. Мистецька
9. Фізкультурна#EUKeyCompetences

https://twitter.com/hashtag/EUKeyCompetences?src=hashtag_click




Динамічна комбінація

Знання

Уміння

Ставлення

Компетентнісний 
потенціал 
з "ядром знань" 
для кожної
освітньої галузі



Опис ключових компетентностей може 
конвертуватися у рамки результатів 
навчання, які можна доповнити 
відповідними інструментами діагностики, 
формувального й підсумкового 
оцінювання та валідизації на 
відповідних рівнях*

*Рамки надають допоміжний матеріал для оцінювання компетентностей



Структура Стандарту

Загальні результати

Конкретні результати

Орієнтири для оцінювання

Мета

Групи 
результатів 
навчання

Вимоги до обов’язкових 
результатів навчання



Творення типової освітньої програми

9 освітніх галузей

1 предмет

від 1-го до …n-предметів

1 предмет або інтегрований курс

Модельні навчальні програми 

Типовий навчальний план

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Галузь №1

Галузь №2

Галузь №1 + Галузь №3 
(часткове перетинання)





Творення типової освітньої програми

На підставі базового навчального плану розробляється 
типовий навчальний план як компонент типової освітньої 
програми, що містить орієнтовний перелік навчальних 
предметів або інтегрованих курсів, формування змісту 
яких реалізується у відповідних [модельних] 
навчальних програмах шляхом упорядкування в 
логічній послідовності конкретних результатів навчання 
кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або 
окремих складників однієї чи кількох освітніх галузей.



Моделювання навчальної діяльності

Очікувані 
результати 

Освітня 
програма

Навчальна 
діяльність/ 
матеріали

Навчальна 
програма



Структура модельної навчальної програми
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СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ



Статистика використання очікуваних результатів навчання 



Базовий навчальний план: 

• визначає загальний обсяг навчального 
навантаження 

• дає цілісне уявлення про зміст і структуру базової 
освіти

• встановлює погодинне співвідношення між 
освітніми галузями за роками навчання

• визначає гранично допустиме тижневе 
навантаження & загальну щорічну кількість 
годин за освітніми галузями





Далі буде…



Міжнародна підтримка

Європейський фонд освіти 
Польська допомога «НУШ-2»
Проект фінської підтримки «Навчаємося разом»
Проект «Демократична школа» Центру Верґеланда

Проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується 
міжнародною організацією Internews
BRITISH COUNCIL\ Goethe Institute \Alliance Frances

Швейцарське бюро співробітництва
Міжнародний фонд «Відродження»

LEGO Foundation
ЄБРР: RST r.shyyan@gmail.com


