
Випуск 27 (2021)

195

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-195-204

УДК 373.5.091.214:811.161.2

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5–6 КЛАСІВ

Анжеліка Попович,
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови
Кам’янець- Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка,
м. Кам’янець- Подільський, Україна

 http://orhid.org/0000-0002-3428-9717
 popovich@kpnu.edu.ua

У статті проаналізовано модельні програми з української мови для 5–6 класів за-
кладів загальної середньої освіти. Звернено увагу на розширення мети й пере-

форматування завдань вивчення української мови. Потрактовано зміни в послідовності 
опанування розділів сучасної української літературної мови й у системі повторення ви-
вченого. Розкрито особливості трансформування мовленнєвої змістової лінії та репре-
зентування соціокультурної змістової лінії крізь призму ключових компетентностей тощо.

Ключові слова: програмне забезпечення шкільного курсу української мови; 
модельні навчальні програми; Нова українська школа; мовно- літературна освітня 
галузь; навчання української мови; компетентність.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науко-
вими та практичними завданнями. Освітній простір України поступово набуває 
нових ознак: здобувачі загальної середньої освіти не лише опановують знання, а й 
навчаються мислити критично, висловлювати й обґрунтовувати свою позицію, ух-
валювати рішення, співпрацювати, проявляти креативність та ініціативність тощо. 
У школярів формуються компетентності, необхідні для самореалізації в сучасному 
суспільстві. Вагомими стають такі принципи Нової української школи, як принцип 
педагогічного партнерства, дитиноцентризму, національної самоідентифікації, 
академічної доброчесності та ін. Змінюються підходи вчителів до організації ос-
вітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вивищуються сучасні ме-
тоди й прийоми навчання та інноваційні освітні технології.
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Зміни торкаються мовно- літературної освітньої галузі — розширюється мета 
навчання української мови і літератури, важливими для вивчення стають не лише 
художні тексти, а й медійні та інформаційні, наголошується на «збагаченні емоційно- 
чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і став-
лень» (Державний стандарт, 2020, с. 7).

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблеми перебудови 
навчання української мови в закладах загальної середньої освіти розглянуто в працях 
Н. Голуб, О. Горошкіної, М. Греб, С. Карамана, О. Караман, І. Кучеренко, О. Кучерук, 
Л. Мамчур, В. Новосьолової, С. Омельчука, М. Пентилюк, Л. Попової, В. Сидоренко та 
ін. Завваги щодо сучасного програмного забезпечення шкільного курсу української 
мови висловили Н. Бондаренко, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Косянчук, Ю. Романчук.

На думку Н. Голуб, «програми мають бути кардинально відмінними від чин-
них, адже неможливо впроваджувати нові підходи, якщо програми укладено за 
принципом енциклопедизму» (Голуб, 2020). Дослідниця пропонує звернути увагу 
в оновлених програмах на комунікативні аспекти, зокрема вивчення мовленнє-
вих жанрів, роботу з текстами й інформацією різних видів, життєві компетентно-
сті / потреби, прищеплення мовної стійкості, мовного чуття, культуру спілкування, 
мовну й мовленнєву культуру, принцип функційності.

О. Горошкіна зауважує, що «Модельна програма орієнтує вчителя на досягнення 
очікуваних освітніх результатів, обирає ж найбільш оптимальні шляхи їх досягнен-
ня педагог, який може максимально врахувати типологічні характеристики учнів 
певної вікової групи, особливості класу, матеріальну базу школи тощо» (Горошкі-
на, 2021). Водночас лінгводидакт переконує, що в 5–6 класах закладів загальної 
середньої освіти на уроках української мови варто вивчати мовні одиниці різних 
рівнів «крізь призму їх функцій у різних умовах спілкування, а також формування 
вмінь і навичок комунікативно виправдано використовувати мовні засоби в мов-
ленні» (Там само). Мета нових програм для 5–6 класів, запевнює Н. Голуб, — за-
класти основи свідомої / усвідомленої самоідентифікації за допомогою мовних 
засобів, ціннісне ставлення до державної мови (Голуб, 2021).

У 2021–2022 н. р. розпочинається пілотування реформи «Нова українська 
школа» на рівні базової середньої освіти. Відтак на основі Державного стандарту 
базової середньої освіти (Державний стандарт, 2020) та відповідно до «Методич-
них рекомендацій до розроблення модельних навчальних програм» (Методичні 
рекомендації, 2021) розроблено програми з української мови для першого адап-
таційного циклу (5–6 класи) базової середньої освіти.

Формулювання цілей статті. Мета нашої наукової розвідки — проаналізувати 
модельні програми з української мови для 5–6 класів закладів загальної середньої 
освіти, виявити й схарактеризувати їхні інноваційні ознаки.

Виклад основного матеріалу. Над модельними програмами з української 
мови (для шкіл з українською мовою навчання) працювали два авторські колек-
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тиви: Н. Голуб, О. Горошкіна (далі — Програма-1) та О. Заболотний, В. Заболотний, 
В. Лавринчук, К. Плівачук, Т. Попова (далі — Програма-2). Обидві програми реко-
мендовані Міністерством освіти і науки України (Про надання грифа, 2021) і ма-
сово впроваджуватимуться в освітній процес закладів загальної середньої освіти 
поетапно з 2022–2023 н. р. Модельні навчальні програми мають низку спільних 
і прикметних ознак (табл. 1).

Зазначені програми побудовані на засадах компетентнісного, особистісно 
зорієнтованого та діяльнісного підходів до навчання української мови. У поясню-
вальній записці Програми-2 зауважено про врахування аксіологічного й інтегра-
тивного підходів (О. Заболотний, В. Заболотний, Лавринчук, Плівачук, & Попова, 
2021). Крім традиційних принципів доступності, систематичності, послідовності 
в Програмі-1 використано сучасні принципи світоглядності, інструментальності, со-
ціалізації, культуровідповідності (Голуб, Горошкіна, 2021). До того ж програми вра-
ховують принцип наступності й передбачають вимоги до обов’язкових результатів 
навчання, що співвідносяться з Державним стандартом базової середньої освіти.

У модельних програмах поєднується традиційне формулювання мети нав-
чання української мови — формування компетентного мовця, національно свідо-
мої, духовно багатої мовної особистості — та водночас акцентується на пізнанні 
«мови як цілісної системи, що забезпечує розвиток людини (мислення, пізнання 
світу, комунікацію, самовираження й самовдосконалення, емоційний світ тощо) 
і функціювання суспільства» (Голуб, Горошкіна, 2021).

Таблиця 1

Спільні й прикметні ознаки модельних навчальних програм  
з української мови для 5–6 класів

Назва  
програми

Критерій

Модельна навчальна програма
«Українська мова. 5–6 класи»

(автори — Н. Голуб, О. Горошкіна)

Модельна навчальна програма
«Українська мова. 5–6 класи»

(автори — О. Заболотний,  
В. Заболотний та ін.)

Мета
вивчення 
української 
мови

Розвиток особистості здобувача 
засобами предмета, зокрема 
пізнання мови як цілісної сис-
теми, що забезпечує розвиток 
людини (мислення, пізнання 
світу, комунікацію, самовира-
ження й самовдосконалення, 
емоційний світ тощо) і функцію-
вання суспільства; формування 
компетентного мовця, носія 
духовності, культури й традицій 
українського народу.

Формування компетентного 
мовця, національно свідомої, 
духовно багатої мовної особи-
стості.
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Завдання
вивчення 
української 
мови

«Виховання ціннісного ставлен-
ня до української мови як дер-
жавної; розкриття потенційних 
можливостей мови для життя й 
діяльності людини, суспільства; 
виховання потреби пізнавати 
мовне розмаїття й активно ко-
ристуватися ним, удосконалюва-
ти культуру усного й писемного 
мовлення; формування мовного 
чуття, усвідомлення естетичної й 
культурної цінності мови; засво-
єння знань, формування вмінь 
і навичок, необхідних для ефек-
тивної комунікації».

«навчити вільно, комунікативно 
доцільно користуватися засоба-
ми української мови; виховати 
свідоме прагнення до вивчення 
української мови; сформувати 
духовний світ учнів, цілісні світо-
глядні уявлення, загальнолюдські 
ціннісні орієнтири; розвинути 
мислення, пам’ять, творчі здібно-
сті, естетичні почуття, самоповагу 
та впевненість у собі. Знання 
мають стати інструментом 
у розв’язанні життєвих проблем, 
засобом особистісного розвит-
ку, соціалізації учнів, успішного 
професійного становлення та 
облаштування свого життя».

Змістовий 
компонент

Надання знанням функційності, 
а процесу їх засвоєння — умоти-
вованості, установлення «зв’яз-
ків між результатом (продуктом) 
учіння і тим, заради чого учіння 
має сенс».

Зміщення акцентів із накопи-
чення нормативно визначених 
знань, умінь і навичок на виро-
блення та розвиток умінь діяти, 
застосовувати досвід у конкрет-
них умовах.

Ключові 
компоненти

Очікувані результати, зміст навчального предмета, види навчальної 
діяльності.

Змістові лінії 
навчання

Мовна, мовленнєва, соціокультурна змістові лінії.

Соціокультурна 
змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія 
визначена крізь призму ключо-
вих компетентностей.

Ціннісні орієнтири подано на 
початку кожного розділу / теми.

Академічна 
свобода 
вчителя

Декларування принципів академічної свободи вчителя щодо вибору 
видів навчальної діяльності, тематики творчих робіт і дидактичного 
матеріалу, урізноманітнення й структурування навчальної діяльності, 
формування компетентностей та ін.

Пріоритети 
викладання

Вихід за межі академічності кур-
су, зміна ставлення до мови як 
суспільного явища і шкільного 
предмета, виховання нового 
покоління компетентних носіїв 
мови зі сформованим мовним 
чуттям, мовними смаками і мов-
ною стійкістю.

Плекання української іден-
тичності, багатовекторні впливи 
на свідомість і підсвідомість осо-
бистості, її емоційно- почуттєву 
сферу, художньо- образне мис-
лення і творчі здібності, есте-
тичне самовираження, активна 
участь у різних формах життя 
суспільства, можливість само-
ствердження.
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Повторення 
засвоєного 
матеріалу

Переважає супровідне повто-
рення вивченого.

Переважає спеціальне повто-
рення вивченого.

Послідовність 
вивчення 
розділів 
сучасної 
української 
літературної 
мови

Системне вивчення в 5 кла-
сі розділів «Лексикологія» та 
«Фразеологія». Комплексне опа-
нування розділів «Будова слова» 
і «Словотвір» у 6 класі.

Традиційне вивчення розділів.

Розвиток 
зв’язного 
мовлення

Чітке вирізнення таких складни-
ків мовленнєвої лінії, як «Інфор-
мація», «Текст», «Жанри мовлен-
ня», «Спілкування».

Традиційне подання мовленнє-
вої змістової лінії. Виокремлено 
види діяльності, які мають здійс-
нюватися на традиційних уроках 
розвитку мовлення (переказ, 
опис, складання діалогів, читан-
ня тексту мовчки, аудіювання 
та ін.).

Кількість годин Кількість годин на тиждень у діа-
пазоні 3–4 год.

4 год. у тиждень.

Під час навчання української мови «знання мають стати інструментом у розв’я-
занні життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, успіш-
ного професійного становлення та облаштування свого життя» (О. Заболотний, 
В. Заболотний, Лавринчук, Плівачук, & Попова, 2021, с. 2). Погоджуємося із авто-
рами модельних програм, що формування мовної особистості здобувача загальної 
середньої освіти можливе лише за умов оволодіння розділами сучасної україн-
ської літературної мови та мовними нормами. «Здобувачі освіти мають засвоюва-
ти мовні явища й категорії не як щось абстрактне, обов’язкове для запам’ятання, 
а як інструментарій мовленнєвого вчинку», — цілком слушно переконують О. Го-
рошкіна і В. Новосьолова (Горошкіна, Новосьолова, 2021).

У модельних програмах формулювання завдань вивчення української мови 
фокусується навколо виховання у школярів ціннісного ставлення до української 
мови й потреби свідомо пізнавати її, умінь активно послуговуватися розмаїтими 
засобами української мови, удосконалювати культуру мовлення, мовне чуття тощо.

Відбулися зміни в послідовності вивчення розділів сучасної української лі-
тературної мови. На нашу думку, у Програмі-1 цілком виправданим є системне 
вивчення лексикології та фразеології в 5 класі. Тривалий час у програмах з україн-
ської мови для закладів загальної середньої освіти розділ «Лексикологія» частко-
во вивчали в 5 класі, а в 6 класі — завершували вивчення окремих тем із лексики 
й фразеології (Шелехова, Пентилюк, Новосьолова, Гнаткович, Коржова, & Таранік- 
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Ткачук, 2017). Укладачі Програми-1 пропонують у 6 класі послідовне й системне 
вивчення граматики української мови, складниками якої є розділи «Будова слова», 
«Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис» (Голуб, Горошкіна, 2021). За програмою 
2017 р. будову слова вивчали в 5 класі, словотвір — у 6, між ними опановували 
фонетику, графіку, орфоепію, відомості з синтаксису й пунктуації, лексикологію, 
фразеологію. Зауважимо, що терміном «граматика» «позначають будову мови, 
тобто систему морфологічних одиниць, категорій і форм, синтаксичних одиниць 
і категорій, словотвірних одиниць і способів словотворення…» (Мойсієнко, Аріб-
жанова, & Коломийцева та ін., 2010, с. 9). До того ж в окремих підручниках будову 
слова (морфеміку) й словотвір традиційно розглядають як складники морфології. 
Отже, у Програмі-1 усунено окремі порушення принципу систематичності як ці-
лісності системи знань про мову, «компоненти якої щільно пов’язані між собою 
і певним чином взаємодіють» (Олійник, Іваненко, Рожило, & Скорик,1989, с. 46).

На уроках української мови в закладах загальної середньої освіти важливим 
є повторення вивченого матеріалу. Традиційно у попередніх програмах з україн-
ської мови для закладів загальної середньої освіти на повторення виокремлювали 
години в кожному класі після вступного уроку із вивчення загальних питань укра-
їнської мови. Прихильниками цього залишилися укладачі Програми-2. Натомість 
у Програмі-1 дещо змінено концепцію повторення засвоєного учнями в 14 кла-
сах й реалізацію принципу наступності. На початку 5–6 класів немає загального 
спеціального повторення, воно є супровідним до певних тем. Наприклад, з теми 
«Іменник»: повторення вивчених раніше відомостей про іменник. Супровідне 
повторення уможливить актуалізацію знань здобувачів із теми, що вивчається, 
а вчитель матиме змогу розмежувати методи й прийоми для актуалізації опорних 
знань і для вивчення нового матеріалу, адаптувати до цього структуру уроку тощо. 
Отже, поступово здійснюється перехід від спеціального повторення навчального 
матеріалу на початку кожного класу до супровідного повторення під час вивчен-
ня різних тем шкільної програми. Таке систематичне супровідне повторення стане 
невід’ємним складником процесу вивчення української мови.

Сьогодні стає очевидним, що в XXI столітті варто змінювати традиційні види 
робіт із розвитку зв’язного мовлення учнів. За свідченнями учителів української 
мови і літератури, школярі очікують нових цікавих видів робіт. Відповідно до ви-
мог Державного стандарту базової середньої освіти щодо формування в здобу-
вачів освіти ключових компетентностей «вільне володіння державною мовою» 
та «здатність спілкуватися рідною мовою» у модельних програмах трансформу-
ється мовленнєва змістова лінія. На уроках української мови істотним має ста-
ти вивчення особливостей інформаційних, художніх і медійних текстів, набуття 
вмінь опрацьовувати інформацію з друкованих та цифрових джерел, критично її 
осмислювати й використовувати для комунікування, виявляти приховану і оче-
видну інформацію, обирати мовленнєві стратегії, розрізняти факти й судження, 
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виявляти спроби маніпулювання даними тощо. У Програмі-1 мовленнєва зміс-
това лінія зреалізовується за такими темами, як «Інформація», «Текст», «Жанри 
мовлення», «Спілкування». З-поміж цікавих прийомів роботи — передавання / 
відтворення почутої інформації графічно (карти, схеми, плани, моделі тощо), її 
візуалізування, структурування інформації, передавання прихованого змісту по-
відомлення простими фразами, написання висновків на основі почутої інформа-
ції, зіставлення змісту прочитаного з власними ціннісними орієнтаціями тощо. 
Робота з текстом передбачає його редагування, удосконалення, перетворення, 
визначення у ньому проблем, розпізнавання виражальних засобів та ін. Вартіс-
ним є те, що на уроках української мови звертатиметься увага на формування 
здатності школярів усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, керувати 
власними емоційними станами. Тому рекомендовано наводити приклади (з ху-
дожніх текстів або життєвого досвіду) стосовно вміння/невміння персонажів ке-
рувати емоціями, пояснювати їхній емоційний стан.

На противагу традиційним різновидам робіт із розвитку зв’язного мовлення 
(діалоги, усний вибірковий переказ художнього тексту, опис природи, докладний 
усний переказ, твір-опис тварини, твір-розповідь на основі власного досвіду в ху-
дожньому стилі), Н. Голуб і О. Горошкіна пропонують на уроках української мови 
в 5 класі такі, як-от: оформлення тексту прохання, формулювання різних видів 
пропозицій і відмови на пропозицію, складання й аналіз текстів вибачення, подяк 
та ін., аналіз конкретної ситуації спілкування в тексті тощо. У Програмі-2 цікавим 
для учнів буде підготовка аудіо- чи відеорекомендацій (постер, слайди, відеоро-
лик) для соціальних мереж про поширені лексичні помилки, виконання проєкту 
(наприклад, складання рекламного тексту для спонукання правильно добирати 
слова, урізноманітнення свого мовлення) тощо.

У Програмі-1 соціокультурну змістову лінію подано крізь призму ключових 
компетентностей. Це полегшує вчителям української мови і літератури пошук 
способів реалізації ключових компетентностей. Наприклад, пропонований зміст 
інформаційно- комунікаційної компетентності: сучасні інформаційні ресурси, по-
шукові програми, елементи інформаційної грамотності, цифрові технології як засіб 
комунікації, мережеві спільноти. З-поміж видів пізнавальної діяльності — пошук та 
опрацювання інформації відповідно до поставленого завдання, добір інформації 
на визначену тему, збереження інформації, використання інформаційних джерел 
у процесі виконання домашнього завдання, підготовки проєкту тощо.

Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. Отож модельні 
програми дещо змінюють традиційне вивчення української мови в закладах за-
гальної середньої освіти. Це стосується:

•  розширення мети й завдань вивчення української мови;
•  чіткого вирізнення очікуваних результатів, змісту навчального предмета й 

видів навчальної діяльності (організаційна, пізнавальна, мовленнєва, текстова);
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•  декларування принципів академічної свободи вчителя (кількість годин на 
вивчення навчального матеріалу, вибір тем соціокультурної лінії, вибір видів на-
вчальної діяльності, тематики творчих робіт і дидактичного матеріалу тощо);

•  урівноваження інформаційної та розвивальної функції під час навчання 
української мови;

•  послідовності й поєднання вивчення розділів сучасної української літера-
турної мови, їх комплексності й системності;

•  поглядів на систему повторення вивченого в 1–4 класах та переорієнтову-
вання зі спеціального повторення на супровідне;

•  вирізнення в мовленнєвій змістовій лінії окремих тем «Інформація», «Текст», 
«Жанри мовлення», «Спілкування»;

•  використання на уроках не лише текстів художнього стилю, а й медійних 
текстів;

•  репрезентування соціокультурної змістової лінії крізь призму ключових 
компетентностей та ін.

Перспективу подальших розвідок убачаємо в докладному потлумаченні осо-
бливостей реалізації мовленнєвої змістової лінії на уроках української мови в Но-
вій українській школі.
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UKRAINIAN LANGUAGE MODEL CURRICULA 
FEATURES FOR GRADES 5–6

The article analyzes Ukrainian language model curricula for grades 5–6 of general second-
ary education (authors — N. Holub, O. Horoshkina and O. Zabolotnyi, V. Zabolotnyi, V. Lavryn-
chuk, K. Plivachuk, T. Popova) and identifies their innovative features.

Attention is paid to expanding the purpose and reformatting the tasks of learning Ukrainian 
language in general secondary education, highlighting the expected outcomes, the subject 
content and educational activities types (organizational, cognitive, speech, text). The model 
curricula declare the principle of teachers’ socio- cultural topics choice, educational activities 
choice, topics of creative work and didactic material, etc.).

Changes in the sequence of studying sections of modern Ukrainian language are inter-
preted, in particular, emphasis is placed on a fully justified systematic studying lexicology and 
phraseology in 5th grade, consistent and comprehensive mastery of Ukrainian grammar, which 
includes sections «Word structure», «Word-formation», «Morphology», «Syntax».

The views change according to the repetition system of learning material in grades 1–4 
and the transition from the special repetition of educational material at the beginning of each 
grade to the accompanying repetition during the studying various topics from the curricula 
is substantiated.

The speech content line was transformed: the topics «Information», «Text», «Genres of 
speech», «Communication» were highlighted, attention was paid to the use of not only artistic 
texts but also media ones in Ukrainian language lessons; new creative works types and mod-
ern working methods with information are offered. Socio-cultural content line representation 
in model curricula is carried out through the prism of key competencies, etc.

Keywords: Ukrainian language school course software; model curricula; New Ukrainian 
school; language and literature education; Ukrainian language teaching; competence.
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