
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2020 р. № 898

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

базової середньої освіти



1. Цей Державний стандарт визначає вимоги до

обов’язкових результатів навчання учнів на рівні базової

середньої освіти, загальний обсяг їх навчального

навантаження, розподілений за освітніми галузями,

структуру та зміст базової середньої освіти.

2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у

значенні, наведеному в Законах України “Про

освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, інших

нормативно-правових актах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20


3. Цей Державний стандарт є основою для

розроблення типових освітніх програм, а

також інших освітніх програм згідно з

вимогами, передбаченими статтею 11 Закону

України “Про повну загальну середню

освіту”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n149


4. Метою базової середньої освіти є розвиток

природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів,

формування компетентностей, необхідних для їх

соціалізації та громадянської активності, свідомого

вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації,

продовження навчання на рівні профільної освіти або

здобуття професії, виховання відповідального,

шанобливого ставлення до родини, суспільства,

навколишнього природного середовища, національних

та культурних цінностей українського народу.



Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких

ціннісних орієнтирах, як:

повага до особистості учня та визнання пріоритету його

інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у

визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка

пізнавального інтересу та наполегливості;

забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-

яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії

учасників освітнього процесу та організації всіх видів

навчальної діяльності;



становлення вільної особистості учня, підтримка його

самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток

критичного мислення та впевненості в собі;

формування культури здорового способу життя учня,

створення умов для забезпечення його гармонійного

фізичного та психічного розвитку, добробуту;

створення освітнього середовища, в якому забезпечено

атмосферу довіри, без будь-яких форм дискримінації

учасників освітнього процесу;



утвердження людської гідності, чесності, милосердя,

доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і

взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності

до конструктивної взаємодії учнів між собою та з

дорослими;

формування в учнів активної громадянської позиції,

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського

народу, його історико-культурного надбання і традицій,

державної мови;

плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального

ставлення до довкілля.



5. Базова середня освіта має такі цикли, як адаптаційний

(5-6 класи) та базового предметного навчання (7-9 класи),

що дають змогу враховувати вікові та індивідуальні

особливості розвитку і потреби учнів, а також

забезпечити просування індивідуальними освітніми

траєкторіями.

6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання

визначено на основі компетентнісного підходу.



7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає

вміння:

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на

основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і

норм сучасної української літературної мови, типів мовної

взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та

художніх текстів, медіатекстів тощо;



здобувати та опрацьовувати інформацію з різних

(друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у

різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати

її та використовувати для комунікації в усній та письмовій

формі, для обстоювання власних поглядів, переконань,

суспільних і національних цінностей;

відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як

мови взаємодії на всій території держави, використовувати

мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей у

життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження;



2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від

державної) та іноземними мовами, що передбачає вміння:

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на

основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики)

і норм мови, особливостей основних стилів і жанрів

мовлення, типів мовної взаємодії;

здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих

та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел, критично

осмислювати її, використовувати в усній та письмовій

комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань,

суспільних і національних цінностей;



відповідально використовувати мовні засоби для досягнення

особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних

ситуаціях, творчого самовираження, спираючись на особливості

міжкультурної комунікації та досвід комунікації державною

мовою;

відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття,

пояснювати та обговорювати факти, явища, події,

обґрунтовувати свої погляди та переконання в усній і письмовій

формі у різних особистісних і соціальних контекстах

(побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на

мовний і мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні,

соціокультурні реалії та особливості міжкультурної комунікації;



3) математична компетентність, що передбачає здатність

розвивати і застосовувати математичні знання та методи для

розв’язання широкого спектра проблем у повсякденному

житті; моделювання процесів та ситуацій із застосуванням

математичного апарату; усвідомлення ролі математичних

знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини;



4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і

технологій, що передбачають формування наукового

світогляду; здатність і готовність застосовувати відповідний

комплекс наукових знань і методологій для пояснення світу

природи; набуття досвіду дослідження природи та

формулювання доказових висновків на основі отриманої

інформації; розуміння змін, зумовлених людською

діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності;



5) інноваційність, що передбачає здатність учня

реагувати на зміни та долати труднощі; відкритість

до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі

освіти, родині, громаді тощо; спроможність

визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати

себе та розвивати в собі стійкість і впевненість,

щоб навчатися і досягати успіхів;



6) екологічна компетентність, що передбачає

усвідомлення екологічних основ природокористування,

необхідності охорони природи, дотримання правил

поведінки на природі, ощадливого використання

природних ресурсів, розуміння контексту і

взаємозв’язку господарської діяльності і важливості

збереження природи для забезпечення сталого розвитку

суспільства;



7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що

передбачає впевнене, критичне і відповідальне

використання цифрових технологій для власного

розвитку і спілкування; здатність безпечно

застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в

навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись

принципів академічної доброчесності;



8) навчання впродовж життя, що передбачає здатність

визначати і оцінювати власні потреби та ресурси для

розвитку компетентностей, застосовувати різні способи

розвитку компетентностей, знаходити можливості для

навчання і саморозвитку; спроможність навчатися і

працювати в колективі та самостійно, організовувати

своє навчання, оцінювати його, ділитися його

результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона

потрібна;



9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та

здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей,

що передбачають:

спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у

громадському та суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу,

спираючись на розуміння загальнолюдських і суспільних цінностей,

соціальних, правових, економічних і політичних принципів, ідей

сталого розвитку суспільства, співіснування людей та спільнот у

глобальному світі, критичне осмислення основних подій

національної, європейської та світової історії, усвідомлення їх впливу

на світогляд громадянина та його самоідентифікацію;



виявлення поваги до інших, толерантність, уміння

конструктивно співпрацювати, співпереживати, долати

стрес і діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних

з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до

особистого, соціального здоров’я, усвідомлення

особистих відчуттів і почуттів, здатність дослухатися до

внутрішніх потреб; дотримання здорового способу життя;

розуміння правил поведінки та спілкування, що є

загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах та

ґрунтуються на спільних моральних цінностях;

спроможність діяти в умовах невизначеності та

багатозадачності;



10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого

інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків

України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій

українців, представників корінних народів і національних

меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати

творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах

через різні види мистецтва та інші культурні форми; прагнення до

розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами культури і

мистецтва;



11) підприємливість і фінансова грамотність, що

передбачають ініціативність, спроможність використовувати

можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для

інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до

активної участі в житті суспільства, керування власним

життям і кар’єрою; уміння розв’язувати проблеми;

готовність брати відповідальність за прийняті рішення;

здатність працювати в команді для планування і реалізації

проектів, які мають культурну, суспільну або фінансову

цінність, тощо.



8. Основою формування ключових компетентностей

є особистісні якості, особистий, соціальний,

культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та

інтереси, які мотивують до навчання; знання, уміння

та ставлення, що формуються в освітньому,

соціокультурному та інформаційному середовищі, у

різних життєвих ситуаціях.



10. Вимоги до результатів навчання учнів визначено за

такими освітніми галузями:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.



11. Для кожної освітньої галузі визначено:

мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти;

компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної

освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через

розвиток умінь і ставлень та базові знання;

обов’язкові результати навчання учнів;

рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних

годин за циклами навчання (5-6, 7-9 класи).



12. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів

складаються з таких компонентів:

групи результатів навчання учнів, що охоплюють споріднені

загальні результати;

спільні для всіх рівнів загальної середньої освіти загальні

результати навчання учнів, через які реалізується

компетентнісний потенціал галузі;

конкретні результати навчання учнів, що визначають їх

навчальний прогрес за освітніми циклами;

орієнтири для оцінювання, на основі яких визначається рівень

досягнення учнями результатів навчання на завершення

відповідного циклу.



Метою природничої освітньої галузі є формування

особистості учня, який знає та розуміє основні

закономірності живої і неживої природи, володіє певними

вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі

здобутих знань і пізнавального досвіду усвідомлює

цілісність природничо-наукової картини світу, здатен

оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на

сталий розвиток суспільства та можливі наслідки людської

діяльності у природі, відповідально взаємодіє з

навколишнім природним середовищем.



Компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі та базові

знання зазначені в додатку 9.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з природничої

освітньої галузі зазначені в додатку 10 і передбачають, що учень:

пізнає світ природи засобами наукового дослідження;

опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого

змісту;

усвідомлює закономірності природи, роль природничих наук і техніки в

житті людини; відповідально поводиться для забезпечення сталого

розвитку суспільства;

розвиває власне наукове мислення, набуває досвіду розв’язання

проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими

особами).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n183
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n183


23. Загальний обсяг навчального навантаження учнів, його

розподіл між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими

та вибірковими освітніми компонентами визначено в базовому

навчальному плані базової середньої освіти (далі - базовий

навчальний план).

Для учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають

базову середню освіту в спеціальних закладах загальної середньої

освіти та спеціальних класах (групах) закладів загальної середньої

освіти, базовий навчальний план визначає кількість годин для

проведення корекційно-розвиткової роботи.



24. На підставі базового навчального плану розробляються

типові навчальні плани як складові частини типової

освітньої програми, що містять орієнтовний перелік

навчальних предметів, інтегрованих курсів, формування

змісту яких може здійснюватися шляхом упорядкування в

логічній послідовності результатів навчання кількох

інтегрованих освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її

окремих складників.



28. Оцінювання відповідності

результатів навчання учнів, які

завершили здобуття базової середньої

освіти, вимогам державних стандартів

здійснюється шляхом державної

підсумкової атестації.


