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Модельна навчальна програма

Наказ МОН від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів

загальної середньої освіти»
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Модельні 
програми 
розроблені

Окремий кожен 
цикл

Адаптаційний 

(5-6 класи)

Базове предметне навчання 

(7-9 класи)

Рівень базової 
середньої освіти

5-9 класи 

https://drive.google.com/file/d/1b9Xkh0UQHaX52oxTz6ZzMgm9WUurHadb/view
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https://drive.google.com/file/d/1b9Xkh0UQHaX52oxTz6ZzMgm9WUurHadb/view


http://osvita.ua/school/program/

https://imzo.gov.ua/prezentatsii-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-5-6-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

від 02.02.2022р.№96
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http://osvita.ua/school/program/
https://imzo.gov.ua/prezentatsii-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-5-6-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/


Додаток 5

Перелік* модельних навчальних програм

для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти

Пізнаємо природу. 

5-6 класи

(інтегрований курс)

Довкілля.

5-6 класи

(інтегрований курс)

Природничі науки. 

5-9 класи

(інтегрований курс)

для всього рівня

Природничі науки. 

5-6 класи

(інтегрований курс), 

Природничі науки. 

7-9 класи

(інтегрований курс)

для окремих циклів
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Природнича освітня галузь:

Інтегрований курс 

«Пізнаємо природу»* 

Інтегрований курс  

«Довкілля»*

Інтегрований курс* 

Природничі науки. 

5-9 клас

1,5 годин 2 годин 3 годин
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Додаток 3

Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної

середньої освіти з навчанням українською мовою:
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Додаток 1

Загальний обсяг навчального навантаження

для закладів із навчанням українською мовою
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Модельні навчальні програми Нової

української школи, що мають гриф МОН:



10 https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021---2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-osvtnya-galuz/

Наказ МОН України від 08.02.2022р. №140 «Про надання грифа 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти»
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https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021-

--2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-osvtnya-

galuz/pznamo-prirodu-pdruchnik-ntegrovanogo-

kursu-dlya-5-klas-zzso/
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Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу» 

5-6 класи (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти

(авт. Коршевнюк Т.В.)



«Пізнаємо природу»  (автор – Т. В. Коршевнюк)

5 клас 6 клас

Тема 1. Вчимося досліджувати природу.

Для чого та як досліджують природу.

Що повинен знати і вміти природодослідник.

Тема 1. Вчимося досліджувати природу.

Як розвиваються наукові знання про природу.

Як проводити дослідження об’єктів та явищ природи.

Тема 2. Досліджуємо тіла, речовини, явища.

Які властивості мають тіла і речовини та як це

пов’язано з їхньою будовою.

Які зміни відбуваються з тілами й речовинами.

Тема 2. Досліджуємо тіла, речовини, явища.

З чого складаються та як використовуються речовини.

Які зміни відбуваються з тілами й речовинами.

Тема 3. Дізнаємося про Землю і Всесвіт.

Яку будову має планета Земля.

Як рухається наша планета та відомості про Сонце й

Місяць.

Тема 3. Дізнаємося про Землю і Всесвіт.

Які зв’язки між оболонками Землі й людиною.

З чого складається Всесвіт та як його досліджують.

Тема 4. Вивчаємо живу природу Землі.

Хто належить до організмів та як їх вивчають.

Що необхідно організмам для життя, як вони це

отримують і використовують.

Як організми взаємодіють з середовищем існування.

Тема 4. Вивчаємо живу природу Землі.

Хто такі мікроорганізми та як їх вивчають.

Як розмножуються, розвиваються і ростуть організми.

Що допомагає людині зорієнтуватись в різноманітті

організмів.

Як організми взаємодіють між собою та середовищем

життя.

Тема 5. Пізнаємо організм людини в його

середовищі існування.

З чого складається організм людини та від чого

залежить його життєдіяльність.

Що таке здоров’я, як його зберігати і зміцнювати.

Тема 5. Пізнаємо організм людини в його середовищі

існування.

Що важливо знати про нервову систему, ріст та розвиток

організму людини.

Як знання, природа і техніка допомагають людині

піклуватися про здоров’я.

Тема 6. Вчимося у природи і дбаємо про її

збереження.

Що людина створила за природними зразками.

Як діяти задля збереження довкілля.

Тема 6. Вчимося у природи і дбаємо про її збереження

Як людина використовує ідеї природи.

Що робить людство для збереження природи.
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Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу» 

5-6 класи (інтегрований курс)

для закладів загальної середньої освіти

(авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.)

Мета 

• володіє певними вміннями її
дослідження;

• виявляє допитливість, на основі
здобутих знань і пізнавального досвіду
усвідомлює цілісність природничо-
наукової картини світу;

• прагне діяти в щоденних ситуаціях
спілкування з природою відповідно до
екологічних принципів поведінки;

• використовує природознавчі знання для
дотримання правил здорового способу
життя.
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Зміст програми:



«Пізнаємо природу»  (авторський колектив: авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.))

5 клас 6 клас

Розділ 1. Пізнаємо світ науки.

Тема 1. Знайомство з наукою. 

Тема 2. Науковий метод пізнання. Тема 3. Фізичні величини та 

їхнє вимірювання. 

Розділ 1. Пізнаємо світ науки.

Тема 1. Перший крок у науку.

Роздлі 2. Пізнаємо будову речовини.

Тема 1. Тіла та речовини. 

Тема 2. Три стани речовини. 

Тема 3. Розчинні та нерозчинні речовини. 

Розділ 2. Пізнаємо явища природи.

Тема 1. Пізнаємо фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, 

світлові та звукові явища.

Тема 2. Пізнаємо речовини та їхні зміни. 

Тема 3. Пізнаємо астрономічні явища. Земля і Місяць.

Тема 4. Пізнаємо біологічні явища. Живлення, дихання, подразливість, 

рухи, розмноження, ріст і розвиток організмів.

Розділ 3. Пізнаємо нашу планету. 

Тема 1. Наша планета – Земля.

Тема 2. Земля на глобусі і фізичній карті. План місцевості.

Тема 3. Суходіл на Землі.  

Тема 4. Вода на Землі. 

Тема 5. Повітряна оболонка Землі. 

Тема 7. Таємниці організму людини. 

Розділ 3. Пізнаємо Сонячну систему.

Тема 1. Астрономічні інструменти та спостереження.

Тема 2. Сонячна система.

Тема 3. Всесвіт.

Розділ 4. Пізнаємо різноманіття організмів. 

Тема 1. Світ живих організмів. 

Тема 2. Клітина. 

Тема 3. Бактерії та віруси. Тема 4. Гриби. Лишайники.

Тема 5. Рослини та їхнє різноманіття.

Тема 6. Тварини та їхнє різноманіття. 

Роздлі 4. Пізнаємо взаємозв’язки у природі.

Тема 1. Взаємозв’язки організмів з неживою природою.

Тема 2. Взаємозв’язки між живими організмами.

Тема 3. Взаємозв’язки організмів між собою та неживою природою в 

різних угрупованнях.

Тема 4. Біологічні ритми організмів.

Роздлі 5. Пізнаємо себе і світ.

Тема 1. Ми і наше здоров’я.

Тема 2. Ми та наше середовище життя

Тема 3. Природні скарби України.  Тема 4. Природа надихає.

Розділ 5. Пізнаємо себе і світ.

Тема 1. Пізнай свої здібності.

Тема 2. Мистецтво виживання.

Тема 3. Як змінити світ на краще.
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РОЗДІЛ 1. ПІЗНАЄМО СВІТ НАУКИ 
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РОЗДІЛ 2. ПІЗНАЄМО БУДОВУ РЕЧОВИНИ 
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РОЗДІЛ 3. ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ 
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РОЗДІЛ 4. ПІЗНАЄМО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ
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РОЗДІЛ 5. ПІЗНАЄМО СЕБЕ І СВІТ

33



34



35



36



37



38



39



40



Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу»
(інтегрований курс) 

(авт. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Григорович О.В., Фіцайло С.С.):

Мета 

• навчити учнів / учениць
досліджувати природу, 
набувати природничих
знань про природу, 
працювати з інформацією
природничого змісту, 
розв’язувати проблеми
природничого спрямування.

Головним очікуваним

результатом усього

курсу є сформована 

дослідницька і 

навчальна компетенції

як складники ключової

компетентності у галузі

природничих наук, 

техніки і технологій, а 

також інших ключових

компетентностей. 
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Зміст програми:
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«Пізнаємо природу»  (авт. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Григорович О.В., Фіцайло С.С.)

5 клас 6 клас

Вступні заняття

Як я користуюся науковими здобутками в житті

Вступні заняття

Проблеми природничого змісту та розв’язання їх

Розділ І. Як вивчають природу

Тема 1. Спостереження і класифікування

Тривале спостереження за змінами в живій природі

Опосередковане спостереження

Вимірювання і порівняння масиву даних

Визначення фізичної величини за результатами вимірювання

Спостереження за реальним фізичним процесом

Класифікація об’єктів неживої природи за запропонованими

ознаками

Розділ ІІ. Розвязування проблем

1) Тематика проблеми: гриби та лишайники

Спосіб розв’язання проблеми: робота з натуральними об’єктами та інформацією

2) Тематика проблеми: антропічний вплив на природу

Спосіб розв’язання проблеми: спостереження та вимірювання

3) Тематика проблеми: здоров’я людини

Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

4) Тематика проблеми: розділення сумішей.

Спосіб розв’язання проблеми: експериментальний

5) Тематика проблеми: фізичні властивості речовин

Спосіб розв’язання проблеми: експериментальний

6) Тематика проблеми: фізичні властивості речовин, важливі в побуті

Спосіб розв’язання проблеми: експериментальний

7) Тематика проблеми: життєві цикли тварин

Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

8) Тематика проблеми: оптичні явища й кольори . Спосіб розв’язання: експериментальний

9) Тематика проблеми: сталий розвиток

Спосіб розв’язання проблеми: експериментальнопошуковий

10) Тематика проблеми: харчові зв’язки в екосистемах

Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

11) Тематика проблеми: бактерії. Спосіб розв’язання проблеми: експериментальний

12) Тематика проблеми: використання організмів у харчовій промисловості

Спосіб розв’язання проблеми: експериментальний

13) Тематика проблеми: історичний розвиток живої природи

Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

14) Тематика проблеми: рух небесних тіл

Спосіб розв’язання проблеми: спостереження та моделювання

15) Тематика проблеми: матеріали й вироби

Спосіб розв’язання проблеми: робота з виробами з натуральних матеріалів

16) Тематика проблеми: горіння. Спосіб розв’язання: експериментальний

17) Тематика проблеми: час. Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

18) Тематика проблеми: мікроскопічні організми.Спосіб розв’язання: спостереження

19) Тематика проблеми: здоров’я людства.

Спосіб розв’язання проблеми: робота з інформацією

Тема 2. Моделювання

Створення реальної моделі на основі власних спостережень

Створення на основі власних спостережень та вимірювань

словесних моделей і порівняння їх

Створення реальної моделі на основі аналізу інформації

Створення графічних моделей і класифікування на основі

власних спостережень

Створення графічної моделі на основі власних спостережень і

вимірювань

Тема 3. Експериментування

Якісне дослідження фізичного процесу

Дослідження перебігу процесів у живій природі

Дослідження з вимірюванням перебігу процесів у живій

природі

Якісне дослідження фізичного процесу

Дослідження, порівняння та створення шкали властивостей

об’єктів неживої природи

Якісне дослідження об’єкту неживої природи

Дослідження природного процесу на реальній моделі

Підсумкові заняття

Методи пізнання природи

Підсумкові заняття

Як я користуватимуся науковими здобутками в моєму житті (індивідуальний проєкт) 43
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Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу»
(інтегрований курс) (авт. Бобкова О.С.):

Модельна навчальна програма 

«Пізнаємо природу»

(авт. Бобкова О.С.)

5 клас

1. Навчаємося досліджувати світ 

природи

2. Квіткові рослини

3. Ріст та розвиток  рослин

4. Харчові ланцюги

5. Організм людини

6. Планета Земля у Сонячній 
системі

6 клас

1. Досліджуємо об'єкти, явища 
та процеси

2. Теплові явища, зміна 
агрегатних станів речовин

3. Фізичні та хімічні явища. 
Суміші. Розчини. Процес 

розчинення

4. Світлові явища

5. Сили. Енергія

6. Електричні явища

7. Уплив діяльності людини на 
природу
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«Пізнаємо природу»  (автор – О.С.Бобкова)

5 клас 6 клас

Тема 1. НАВЧАЄМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ СВІТ ПРИРОДИ

Наукові методи пізнання природи. Дослідження, його етапи. Пошук

джерел інформації. Правила використання Інтернету

Моделювання. Представлення результатів дослідження.

Тема 1. ДОСЛІДЖУЄМО ОБЄКТИ, ЯВИЩА ТА ПРОЦЕСИ

Дослідження як метод пізнання природи. Підготовка й виконання

дослідження. Обладнання для досліджень. Моделювання. Робота з

інформацією: надійність джерел інформації, достовірність інформації

Тема 2. КВІТКОВІ РОСЛИНИ

Частини квіткової рослини: корінь, пагін: стебло, листки, квітка,

плід. Іхні функції. Рух води рослиною. Складові частини квітки.

Розмноження квіткових рослин. Запилення і запліднення квіткових

рослин.Способи розповсюдження насіння.

Тема 2. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ

РЕЧОВИНИ

Температура. Темратурні шкали. Вимірювання температури. Зміна

агрегатних станів. Процеси плавлення, випаровування, кипіння,

конденсації, кристалізації. Температури плавлення й кипіння.

Використання теплоти. Колообіг води в природі Зміна агрегатного стану

шоколаду (вершкового масла, твердого жиру тощо) за нагрівання й

охолодження. Визначення температури об’єктів

за допомогою органів чуття й вимірювальних приладів.

Визначення температур кипіння

Тема 3. РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН

Будова насіння. Однодольні й дводольні рослини. Проростання

насіння. Ріст і розвиток рослин (з насінини). Уплив різних умов

(температури, світла, води, повітря) на проростання насіння,

ріст і розвиток рослин

Тема 3. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ЯВИЩА. СУМІШІ. РОЗЧИНИ.

ПРОЦЕС РОЗЧИНЕННЯ

Фізичні й хімічні явища. Утворення сумішей. Розчини. Насичені й

ненасичені розчини. Розчинність. Швидкість розчинення. Методи

розділення сумішей: дія магнітом, фільтрування, випарювання та

кристалізація

Тема 4. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ

Продуценти й консументи. Пристосування до спільного

проживання в певному оселищі. Харчові ланцюги. Харчові

мережі

Тема 4. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Джерела світла. Поширення світла. Тінь. Відбиття світла від різних

поверхонь. Як людина бачить об’єкти. Дзеркала. Світлопроникні та

світлонепроникні об’єкти і матеріали Кольори. Освітленість

Тема 5. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Органи й системи органів людини. Дихальна, серцево-судинна,

опорно-рухова, травна, видільна системи. Нервова система: головний

та спинний мозок, нерви.

Тема 5. СИЛИ. ЕНЕРГІЯ

Сили. Графічне зображення сил. Маса і вага тіла. Сила тяжіння. Уплив

сил на рух об’єктів. Енергія. Потенціальна й кінетична енергія. Зміна

енергії. Тертя. Види тертя. Сили тертя. Опір повітря.

Тема 6. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ У СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ

Сонячна система. Сонце, Земля і Місяць. Рух Сонця. Рух Землі

навколо Сонця. Зміна пір року. Рух Землі навколо своєї осі. Денний і

нічний час. Тривалість світлового дня. Дослідження Космосу

Тема 6. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Тема 7. УПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ
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РОЗДІЛ 6. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ У СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ
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Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5-6 класи

(інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

(авт. Білик Ж.І., Засєкіна Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.):
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«Природничі науки» 

(авторський колектив: Білик Ж.І. , Засєкіна Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.)

5 клас 6 клас

Розділ 1. Досліджуємо світ науки. 

Повторення за початкову школу.

Наукові методи пізнання

Природничі науки

Розділ 2. Досліджуємо світ навколо себе. 

Речовина

Рух і взаємодія

Тепло

Світло і звук

Електрика і магнетизм

Розділ 3. Досліджуємо обмін і перетворення

енергії й речовин.

Джерела і види енергії

Збереження і перетворення енергії в живій і 

неживій природі

Розділ 1. Досліджуємо Землю.

Способи зображення Землі.

Внутрішня будова Землі. Літосфера. Атмосфера. Гідросфера.

Розділ 2. Досліджуємо живе.

Ознаки живого. Клітина.

Живлення. Дихання.

Виділення. Розмноження

Ріст і розвиток. Організм як єдине ціле

Розділ 3. Досліджуємо життя на Землі. 

Середовища існування: водне, повітряне, наземне.

Екосистеми. Біосфера.

Гіпотези утворення Землі.

Гіпотези походження життя на Землі.

Унікальність людства.

Розділ 4. Досліджуємо діяльність людини

Населення планети

Речовини й ресурси, що використовує людина.

Техніка і технології, що розробила людина. 

Вплив людини на навколишнє середовище.

Сталий / збалансований розвиток
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Модельна навчальна програма «Довкілля. 5-6 класи

(інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

(авт. Григорович О.В.)
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Дякую за увагу!
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