
                                                                           Додаток до листа 
                                                                           Міністерства освіти і науки України

                                                              від______________№______

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу 
у першому (адаптивному) циклі / 6-х класах для закладів загальної 

середньої освіти, які є учасниками інноваційного освітнього проєкту 
всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження 

навчальнометодичного забезпечення для закладів загальної середньої 
освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»

Організація освітньої діяльності у 6-х класах закладів загальної середньої 
освіти, у 2022/2023 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), 
Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898 
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-
zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898). Перелік закладів освіти-учасників 
інноваційного освітнього експерименту всеукраїнського рівня визначено 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 №406, Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 №1032 та Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.03.2022 №257.

Освітня програма закладу освіти.
У 6-му класі заклад освіти продовжує працювати за  розробленою на основі 

типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, 
затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-
osviti  освітньою програмою для адаптаційного циклу базової середньої освіти 
(5-6) класи), вносячи за потреби зміни та уточнення. 

Загальний обсяг навчального навантаження в освітній програмі закладу 
має відповідати загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для 
цього типу освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти 
(Додаток 23) та Типовій освітній програмі для 5-9 класів (Додатки 1, 2). 
Загальний обсяг річного навчального навантаження для кожної галузі в освітній 
програмі закладу освіти встановлюють у межах вказаного в Державному 
стандарті та Типовій освітній програмі діапазону мінімального та максимального 
показників. 

Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із 
навчанням українською мовою (5-6 класи) згідно з типовим планом наведено в 
Таблиці 1.
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На тиждень 11 10 13 11 10 13Мовно-літературна **
На рік 385 350 455 385 350 455
На тиждень 5 4 6 5 4 6Математична 
На рік 175 140 210 175 140 210
На тиждень 2 1,5 3 4 2 5Природнича 
На рік 70 52,5 105 140 70 175
На тиждень 1,5 1 3 1,5 1 3Соціальна і здоров’я-

збережувальна На рік 52,5 35 105 52,5 35 105
На тиждень 1 1 2 2 1,5 3Громадянська та історична
На рік 35 35 70 70 52,5 105
На тиждень 2 1 3 2 1 3Технологічна 
На рік 70 35 105 70 35 105
На тиждень 1,5 1 2 1,5 1 2Інформатична
На рік 52,5 35 70 52,5 35 70
На тиждень 2 1 3 2 1 3Мистецька
На рік 70 35 105 70 35 105
На тиждень 3 3 3 3 3 3Фізична культура***
На рік 105 105 105 105 105 105
На тиждень 29 32Усього
На рік 1015 1120
На тиждень 2 2Додаткові години для 

вивчення предметів освітніх 
галузей, вибіркових освітніх 
компонентів, проведення 
індивідуальних консультацій 
та групових занять 

На рік 70 70

На тиждень 31 34Загальнорічна кількість 
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фінансуються з бюджету 
(без урахування поділу на 
групи) 

На рік 1085 1190

На тиждень 28 31Гранично допустиме 
навантаження учнів**** На рік 9
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* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може 
збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між 
рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення 
мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної мови.

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 
визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати 
загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.
          Зважаючи на підсумки 2021/2022 навчального року, а також умови й 
перспективи організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році, в 
навчальному плані закладу освіти для 6-го класу можуть бути внесені зміни та 
корективи. Такі зміни та оновлення освітньої програми закладу освіти 
потребують схвалення педагогічною радою закладу освіти. 

Модельні  навчальні програми.
Заклади освіти продовжують працювати  за модельними навчальними 

програмами тих предметів та курсів, які було обрано для адаптаційного циклу 
5-6 класу, без нагальної потреби не змінюючи обраний предмет/інтегрований 
курс та відповідну модельну навчальну програму. 



   Перелік модельних та/або навчальних програм в освітній програмі закладу 
має охоплювати досягнення учнями результатів навчання з усіх визначених 
Державним стандартом освітніх галузей. Заклад освіти здійснює вибір 
модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з-поміж 
тих, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України» 
(Наказ МОН №795 від 12 липня 2021 року https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-modelnim-
navchalnim-programam-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti із внесеними 
змінами: Наказ МОН №898 від 10 серпня 2021 року 
https://drive.google.com/file/d/1e_j16VaTbj28dW4C3ykyfeRkGbpJehRs/view  
Наказ МОН №1031 від 29 вересня 2021 року
https://drive.google.com/file/d/1hu64xUsasNxy6W0XLhZef9gcyA-2Ca8A/view
Наказ МОН №1358 від 13 грудня 2021 року
 https://drive.google.com/file/d/1btoprcpAicBAL0qxzpLKR9ZwQonuaK23/view
Наказ №96 від 02 лютого 2022 року
 https://drive.google.com/file/d/1ZbICahrsnqzCCMVJD_Uy-sjnD6jAuer-/view
Наказ МОН №143 від 09 лютого 2022 року
https://drive.google.com/file/d/1E_d3znSeUDZDcTePGAQXNv_ufUMd0Dp0/view
Наказ МОН №324 від 11 квітня 2022 року
https://drive.google.com/file/d/1s9utllKACLuCTXvocSE48deGLd7OaELZ/view ).

  Для реалізації обраної модельної навчальної програми / навчальної 
програми заклад освіти використовує:

- навчальні матеріали авторських колективів, які здійснюють підтримку 
відповідних модельних навчальних програм авторськими навчальними 
матеріалами, які за підсумками експертизи отримали гриф “Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України”; постійно оновлювані переліки таких 
матеріалів розміщено у відкритому доступі на сайті Державної установи 
“Інституту модернізації змісту освіти”;

- самостійно розроблені за потреби навчальні матеріали, зокрема для 
підтримки модельних навчальних програм тих предметів та інтегрованих курсів, 
які є в навчальному плані закладу освіти, але не мають навчально-методичного 
забезпечення, розробленого відповідними авторськими колективами.

На основі модельної та/або затвердженої педагогічною радою навчальної 
програми предмета (інтегрованого курсу) вчитель складає календарно- 
тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. 
Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у 
довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних 
джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно- 
тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою 
вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах 
закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим. 

Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, 
включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково- 
педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів 
навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням 
авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів 
і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. 
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Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного 
планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування 
очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність 
розгортання змісту в навчальній програмі. Учитель може переносити теми 
уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати 
кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної 
середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати 
методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не 
контролювати його. 

Організація освітнього процесу.
Забезпечення державних гарантій, визначених ч.1 статті 57 Закону України 

“Про освіту”, створення безпечного освітнього середовища, а також організацію 
здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану здійснюють:

● органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, 
військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх 
представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи 
управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

● заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;
● громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які 

здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.
Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі з 

дотриманням рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних 
споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти 
(відповідно до додатку до листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2) та 
запропонованим МОН алгоритмом дій для вчителів у разі проведення занять і 
увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС 
України.

Освітній процес здійснюється з урахуванням вікових особливостей, 
фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб. 

У межах академічної свободи форми організації освітнього процесу 
визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній 
програмі закладу освіти. Вибір форм залежить від безпекової ситуації в регіоні, 
наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-
методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо), а також 
форм здобуття освіти. Окрім цього, на вибір тих чи тих форм організації 
освітнього процесу впливатимуть види діяльності, визначені в тих модельних 
програмах, які обирає заклад освіти. Також вагому роль тут матиме алгоритм 
формування навчального плану з перерозподілом резервних годин, який обере 
заклад освіти. 

За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми здобуття 
освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), педагогічний патронаж), 
реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня. 

Навчання учнів, що належать до групи тимчасово переміщених осіб, 
організовують за заявою батьків у зручний для них спосіб. Для забезпечення 
досягнення результатів, визначених новим Державним стандартом базової 
середньої освіти, учням, які належать до групи тимчасово переміщених осіб, 



рекомендовано ознайомитися зі списком закладів освіти - учасників 
експерименту, які розташовані на території перебування учня/учениці, та 
долучитися до впровадження експерименту у цих закладах (пілотні класи).   У 
класах, де навчаються тимчасово переміщені учні, рекомендовано 
дотримуватись гнучкості в доборі навчально-методичного забезпечення освітніх 
програм закладів загальної середньої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень учнів.
Система оцінювання має на меті допомогти вчителеві конкретизувати 

навчальні досягнення учнів і надати необхідні інструменти для впровадження 
об’єктивного й справедливого оцінювання результатів навчання. Оцінювання 
навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до 
нового Державного стандарту базової середньої освіти здійснюється  згідно 
наказу Міністерства освіти і науки України №289 від 01.04.2022.

Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен учень 
має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, 
недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання 
незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться 
закладом, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, 
семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за 
власною шкалою, або за системою оцінювання, визначеною законодавством. За 
умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення  
загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до 
системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень. 
Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють 
за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 
до 12.   

Свідоцтво досягнень (Додаток 1) відображає результати навчальних 
досягнень учня/учениці 6-го класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, 
визначених освітньою програмою закладу освіти. Рекомендується у класних 
журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних 
графах результатів навчання зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що 
відповідає назві рівня досягнень результатів навчання з предметів/інтегрованих 
курсів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою 
виставлення відповідних балів. 

Рекомендуємо систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях 
«Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Етика / Курси 
морального спрямування» «Фізична культура» здійснювати на позитивному 
ставленні до кожного учня, і враховувати не рівень недоліків та прорахунків а 
рівень особистих досягнень. Визначення  досягнень учнів у рівнях (Високий, 
Достатній, Середній, Початковий) з зазначених вище галузей  нададуть змогу 
вчителеві об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість, оцінити тих, 
хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте 
характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, 
ініціативністю. Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та 
способів оцінювання за рішенням педагогічної ради. 



Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або 
бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання 
учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, 
шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної 
діяльності учнів тощо).  

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти 
є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів 
досягнення учнями/ученицями результатів навчання та здійснення корегування 
щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного 
контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на 
закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні 
форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу.

Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного 
оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або 
без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під 
час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не 
враховуються. 
        Семестрове оцінювання (контроль) здійснюється на основі контролю 
груп загальних результатів навчання, зафіксованих у Державному 
стандарті базової середньої освіти й відображених у Свідоцтві досягнень. 
Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння 
навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й 
підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше двічі на 
рік. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі 
програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, 
розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу 
реалізувати диференційований підхід до навчання. Звертаємо увагу, що 
«Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись 
у формі тестування. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання 
проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться на основі 
тематичного оцінювання та оцінок контролю груп загальних результатів. 

Залежно від специфіки навчального предмета (одногодинні курси)  
контроль групи результатів може проводитись упродовж навчального року. 
Вчитель може змістити акценти на результати опанування більш важливих тем, 
попередивши про це учнів на початку семестру.

Річне оцінювання здійснюється на основі загальної оцінки результатів 
навчання за І та ІІ  семестри. Окремі види контрольних робіт як правило не 
проводяться.

Запропоновані загальні критерії оцінювання результатів навчання (Додаток 
2)  є орієнтовними і можуть бути застосовані в частині, що відповідає 
очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною навчальною 
програмою. Критерії оцінювання за освітніми галузями розробляються 
відповідно до загальних критеріїв оцінювання з урахуванням характеристик груп 
загальних результатів  відповідної галузі.

Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів 
навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета або 
курсу. 



Якщо рівень  результатів навчання  учня (учениці) визначити неможливо з 
якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень роблять запис «не 
атестований(а) (н/а)».

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 
потребами  здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, що 
розробляється на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де 
зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, 
що можуть впливати на ефективність застосування  певних форм оцінювання.

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 
освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх 
можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

 При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з 
особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання, вміння, види 
діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з 
огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я. 

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Відповідно до 
п. 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 03.06.2008 № 496, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки 
батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання 
підвищити результати семестрового оцінювання або не були атестовані, 
звертаються до керівника закладу освіти із заявою про проведення відповідного 
оцінювання, у якій пояснюють причину та необхідність його проведення. 

Наказом керівника закладу створюють комісію та затверджують графік і 
порядок проведення оцінювання. Члени комісії готують завдання, що погоджує 
педагогічна рада навчального закладу. Комісія ухвалює рішення щодо його 
результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому 
скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо 
учневі / учениці не вдалося підвищити результати, запис у колонку 
«Скоригована» у класному журналі не роблять. За результатами оцінювання 
керівник закладу освіти видає відповідний наказ. 

Коригування річної оцінки здійснюють шляхом коригування семестрової 
оцінки за І та/або ІІ семестр відповідно до п.п. 9-10 Порядку переведення учнів 
(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 
(зі змінами). 

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку 
повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним 
представникам). 

Якщо рівень результатів навчання учня / учениці визначити неможливо 
через тривалу відсутність учня / учениці, у класному журналі та свідоцтві 
досягнень робиться запис «(н/а)» (не атестований(а)). 

Для розроблення та/або оцінки вже розроблених власних критеріїв і шкали 
оцінювання заклад освіти може використати орієнтовні вимоги до критеріїв та 
галузеві шкали оцінювання. Ці орієнтовні вимоги мають допоміжний характер і 
не є обов’язковими до використання.
   



Додаток 1

Стан сформованості (сформовано/формується)Характеристика навчальної діяльності*
1 семестр ІІ семестр Рік

виявляє інтерес до навчання
виявляє розуміння прочитаного
висловлює власну думку
критично та системно мислить
логічно обґрунтовує власну позицію
діє творчо 
виявляє ініціативу в процесі навчання
конструктивно керує емоціями
оцінює ризики
приймає рішення
розв’язує проблеми
співпрацює з іншими



Характеристика результатів навчальної діяльності
Рівень досягнення 
результатів навчання

Навчальний предмет / інтегрований курс Результати навчання

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

Рік

Усна взаємодія
Робота з текстом
Письмова взаємодія
Дослідження мовлення

Українська мова 

Загальна оцінка результатів навчання**
Усна взаємодія
Робота з текстом
Письмова взаємодія
Дослідження мовлення

Українська література

Загальна оцінка результатів навчання**
Усна взаємодія
Робота з текстом
Письмова взаємодія
Дослідження мовлення

Зарубіжна література

Загальна оцінка результатів навчання**
Усна взаємодія
Робота з текстом
Письмова взаємодія
Дослідження мовлення

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)

Загальна оцінка результатів навчання**
Усна взаємодія
Робота з текстом
Письмова взаємодія
Дослідження мовлення

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська 
та зарубіжні літератури)

Загальна оцінка результатів навчання**



Сприймає усну інформацію на слух / 
Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється / Говоріння
Сприймає письмові тексти / Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється / 
Письмо 

Іноземна мова
____________________________________

Загальна оцінка результатів навчання**
Сприймає усну інформацію на слух / 
Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється / Говоріння
Сприймає письмові тексти / Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється / 
Письмо 

Друга іноземна мова

Загальна оцінка результатів навчання**
Опрацьовує проблемні ситуації та створює 
математичні моделі
Розв’язує математичні задачі
Критично оцінює результати розв’язання 
проблемних ситуацій

Математика

Загальна оцінка результатів навчання**
Досліджує природу 
Здійснює пошук та опрацьовує інформацію 
Усвідомлює закономірності природи

Пізнаємо природу/Довкілля
Природничі науки*** 

Загальна оцінка результатів навчання**
Досліджує природу 
Здійснює пошук та опрацьовує інформацію 
Усвідомлює закономірності природиГеографія***

Загальна оцінка результатів навчання**
Проєктує та виготовляє вироби

Технології Застосовує технології декоративно-
ужиткового мистецтва



Екологічно доцільно проєктує та 
використовує техніку й матеріали
Виявляє самозарадність у побуті / освітньому 
процесі
Загальна оцінка результатів навчання**
Працює з інформацією, даними, моделями
Створює інформаційні продукти
Працює в цифровому середовищі
Безпечно та відповідально використовує 
інформаційні технології

Інформатика 

Загальна оцінка результатів навчання**
Піклується про здоров’я
Приймає рішення для безпеки
Виявляє підприємливість і поводиться етичноЗдоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс)

Загальна оцінка результатів навчання**
Поводиться етично

Етика/ курси морального спрямування  ***
______________________________________

Загальна оцінка результатів навчання**
Орієнтується в історичному часі й просторі
Працює з інформацією історичного та 
соціального змісту
Виявляє повагу до гідності людини та 
соціальну активність

Історія України. Всесвітня історія/Досліджуємо історію і 
суспільство/Україна і світ: вступ до історії та громадянської 
освіти***

Загальна оцінка результатів навчання**
Розвиває особистісні якості у процесі 
фізичного виховання 
Володіє технікою фізичних вправ
Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність

Фізична культура

Загальна оцінка результатів навчання**
Сприймає та інтерпретує твори мистецтваМистецтво Бере участь у творчій діяльності



Здійснює комунікацію через мистецтво, 
презентує власні досягнення
Загальна оцінка результатів навчання**

(назва міжгалузевого інтегрованого курсу або курсу за вибором)

*  За результатами спостереження за навчальною діяльністю учнів / учениць наприкінці кожного семестру класний керівник робить позначку у 
разі стабільного вияву певної характеристики в навчальній діяльності учня / учениці.
** У разі виставлення загальної підсумкової оцінки, після визначення рівня досягнень за кожною групою результатів, використовувати окремий 
рядок для виставлення загальної оцінки. 
*** Видалити зайве перед друком або підкреслити назву курсу відповідно до освітньої програми закладу освіти.


