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Тишковець М.Д.,  

молодший науковий співробітник 
 відділу профільного навчання 

Інституту педагогіки НАПН України  
м. Київ, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКІВ АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 5-6 КЛАСІВ 

У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ 

Визначальною рисою реформи «Нова українська школа» є неперервна компетентнісна 
освіта. Нами проаналізовано наступність у досягнені компетентнісних результатів навчання за 
державними стандартами початкової і базової освіти. Виявлено, що в описі обов’язкових 
результатів  прослідковується тенденція до збереження кількості й формулювання загальних 
результатів із незначним уточненнями, як от в мовно-літературній галузі, з урахування нових 
компонентів галузі (зарубіжна література) і можливістю побудови окремих навчальних предметів 
чи інтегрованих курсів. 

Початкова Базова 
Мовно-літературна освітня галузь Мовно-літературна освітня галузь 

Вимоги до обов’язкових результатів 
навчання здобувачів освіти 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання 
учнів  

1. Взаємодія з іншими особами усно,
сприйняття і використання інформації для 
досягнення життєвих цілей у різних 
комунікативних ситуаціях 
2. Сприйняття, аналіз, інтерпретація,
критичне оцінювання інформації в текстах 

різних видів, медіатекстах та використання її 
для збагачення свого досвіду 
3. Висловлювання думок, почуттів та
ставлення, взаємодія з іншими особами 

письмово та в режимі реального часу, 

дотримання норм літературної мови 

4. Дослідження індивідуального 

мовлення, використання мови для власної 
мовної творчості, спостереження за мовними 

явищами, їх аналіз 

1. Взаємодія з іншими особами усно, сприймання
і використання інформації для досягнення життєвих 
цілей у різних комунікативних ситуаціях 

2. Сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне
оцінювання інформації в текстах різних видів 
(зокрема художніх текстах, медіатекстах) та 
використання її для збагачення власного досвіду 

3. Висловлювання думок, почуттів і ставлень,
письмова взаємодія з іншими особами, зокрема  
інтерпретація літературних творів українських і 
зарубіжних письменників; взаємодія з іншими  

особами у цифровому середовищі, дотримання 
норм літературної мови 

4. Дослідження індивідуального мовлення,
використання мови для власної мовної творчості, 
спостереження за мовними та літературними 

явищами, проведення їх аналізу 

У описі вимог до обов’язкових результатів в природничій галузі прослідковується розвиток 
формування компетентнісного потенціалу галузі, наприклад від «відкриття світу природи» до 
«пізнання світу природи засобами наукового дослідження», від «усвідомлення взаємозв’язків 
об’єктів та явищ природи» до «усвідомлення закономірностей природи» тощо.  

Вимоги до обов’язкових результатів 

навчання здобувачів освіти з 
природничої освітньої галузі

Вимоги до обов’язкових результатів 
навчання  
учнів у природничій освітній галузі 

1. Відкриття світу природи, набуття досвіду її
дослідження, пошук відповідей на запитання, 
спостереження за навколишнім світом, 

експериментування та створення навчальних моделей, 

1. Пізнання світу природи засобами
наукового дослідження

2. Опрацювання, систематизація та
представлення інформації
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вияв допитливості та отримання радості від пізнання 
природи 

2. Опрацювання та систематизація інформації
природничого змісту, отриманої з доступних джерел, 
та представлення її у різних формах 
3. Усвідомлення розмаїття природи, 

взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі 
природничих наук і техніки в житті людини, 

відповідальна поведінка у природі 
4. Критичне оцінювання фактів, поєднання нового
досвіду з набутим раніше і його творче використання 
для розв’язання проблем природничого характеру 

природничого змісту 
3. Усвідомлення розмаїття і

закономірностей природи, ролі
природничих наук і техніки в житті
людини; відповідальна поведінка для
сталого розвитку суспільства

4. Розвиток наукового мислення,
набуття досвіду розв’язання проблем
природничого змісту [індивідуально
та у співпраці]

У такому переході і нарощенні вимог до обов’язкових результатів для природничих предметів 
важливо зберегти пізнавальний інтерес учнів 10-11 річного віку. Важливу роль у цьому процесі 
відіграє шкільний підручник. Для прикладу на слайді продемонстровано сторінки підручника «Я 

досліджую світ» для 4 класу та чинні підручники «Природознавства» для 5-го класу.  
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Одразу привертає увагу збільшення обсягу текстової частини параграфів. Уважаємо це 
однією із дидактичних задач, яка потребує комплексного вирішення: як досягти збільшених 
вимог до обов’язкових результатів у інший спосіб – не за рахунок збільшення обсягів інформації 
у підручниках?  

Ключові слова:  компетентнісний потенціал, підручник, природознавство. 
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