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1. Призначення школи та засоби його реалізації 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської міської ради 

Донецької області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», Указу  Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про 

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.»; 

Концепція 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), Державного стандарту початкової 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 № 1392. 

Основний документ – це освітня програма закладу (ст.33 Закону України «Про освіту»). 

ст..15 ЗУ «Про загальну середню освіту». Примірного Положення про класи з 

поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 №312 «Про 

затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», з урахуванням вимог Концепції 

профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного 

навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями 

загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів. 

Мова навчання – українська. 

Основною метою діяльності школи є безперервний процес виявлення і розвитку 

здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо 

мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України. 

        Головними завданнями школи є : 

- забезпечення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної  

взаємодії в системі «здобувачі освіти - батьки здобувачів освіти - педагоги»; 

- створення сприятливого освітнього середовища на основі демократизації,  

гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення 

умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання;  

- орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального  

досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації. 

Призначення школи  - реалізація права дитини на здобуття повної  



загальної освіти,  її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту на подальших етапах. 

          Школа  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

-  безпечні умови освітньої діяльності; 

-  дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, 

наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

-   дотримання фінансової дисципліни. 

   Основним засобом реалізації призначення школи є здійснення освітньої діяльності 

до загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

 I ступінь - початкова загальна освіта; 

 II ступінь - базова загальна освіта; 

 III ступінь - повна загальна освіта. 

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх 

програмах. 

        Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення 

школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. 

Освітня програма, реалізована в школі, спрямована на: 

 формування в учнів сучасної наукової картини світу; 

 виховання працьовитості, любові до природи; 

 розвиток в учнів національної самосвідомості; 

 формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення 

суспільства; 

 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; 

 рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до 

життя в суспільстві; 

 виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних 

традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах 

багатонаціональної держави; 

 формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. 

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями  



демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу 

життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність; 

 інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність 

логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, 

здатність співпрацювати з іншими людьми. 

2. Опис моделі випускника школи 

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння 

отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві 

компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, 

навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти 

ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. 

Випускник – це громадянин держави, який: 

- є патріотом; 

- має активну життєву позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України; 

- є інноватором; 

- прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни; 

- є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення 

особистої та національної гідності, взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її громадянською відповідальністю; 

- уміє критично мислити; 

- уміє працювати в команді; 

- здатний до самоосвіти і саморозвитку; 

- уміє вчитися протягом життя. 

3. Цілі та задачі освітнього процесу 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітньої програми 

обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі 

міста, району, мікрорайону.  

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:  

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, 

середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;  

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;  

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору 

та наступного засвоєння професійних освітніх програм; 

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;       

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та 

соціальне здоров'я учнів; 

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного 

проходження курсів перепідготовки;  



7. Проведення атестації та сертифікації педагогів; 

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи. 

4. Освітня програма закладу та її обґрунтування 

4.1. Освітня програма початкової освіти  

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації Черкаської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №3 початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом початкової освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова 

освіта здобувається з шести років.  

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного 

мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, 

пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. Зміст програми дає 

можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також 

любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 

спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну 

в різних життєвих ситуаціях;  

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних 

ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість 

розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних 

ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;  

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням 

математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь 

в особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити 

висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 

близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, 

що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно 

навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати 

участь у справах громади;  

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного 

використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для 

сталого розвитку суспільства; 



7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні 

та інших життєвих ситуаціях;  

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, 

отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, 

визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати 

самостійно і в групі; 

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

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими 

особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав 

інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами 

дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як 

громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я 

інших людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою 

діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, 

готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.  

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, 

використання яких посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування цілісного світогляду. Необхідною умовою формування компетентностей є 

діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю  

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу  



освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного  

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма для 1-4-х класів розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та у відповідності до 

Державного стандарту початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України №87 

від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти») 

 для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

 для 3-4 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273) 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; 

коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого 

курсу. Також програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової освіти.  

Загальний обсяг навчального навантаження: 

 для 1-х класах 770 годин/навчальний рік 

 для 2-х класів – 840 годин/навчальний рік для 2-А класу 

                            805 годин/навчальний рік для 2-Б та 2-В класів 

 для 3-х класів – 840 годин/навчальний рік для 3-А та 3-В класів 

                            875 годин/навчальний рік для 3-Б  

 для 4-х класів – 840 годин/навчальний рік для 4-Б класу 

                            875 годин/навчальний рік для 4-А та 4-В класів  

Навчальний план додається ( додаток №1, додаток №2) 

у 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В класах за рахунок перерозподілу годин 

виділяємо: 

фізична культура – 2 години; 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах кожного предмету зокрема.  

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні 

іноземних мов, інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

від 06.03.2002 за № 229/6517 зі змінами – лист МОН України №1\9-322 від 18.05.2018 ). 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:  

 Мовно-літературна, зокрема: Рідномовна освіта (українська мова та література;  

 Іншомовна освіта  

 Математична  

 Природнича   

 Технологічна  

  Інформатична  

  Соціальна і здоров’язбережувальна  

 Громадянська та історична  



 Мистецька  

  Фізкультурна  

         Метою рідномовної освіти для загальної середньої освіти є розвиток здатності 

спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного 

самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному 

діалозі, бачити її передумовою життєвого успіху; плекання здатності спілкуватися 

рідною мовою; формування шанобливого ставлення до культурної спадщини; 

збагачення емоційно-чуттєвого досвіду. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями рідномовної освіти у 

початковій школі є: 

 • виховання стійкої мотивації до читання та прагнення вдосконалювати своє мовлення; 

 • сприяння індивідуальному самовияву учнів та взаємодії між ними через розвиток 

комунікативних умінь, зокрема діалогічного мовлення, театралізацію; 

 • розвиток уміння вдумливого читання і базових правописних умінь; 

 • збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів художньої 

літератури та медіапродуктів; 

 • розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою творів літератури та 

мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри; 

 • формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні, 

навчальні, медіатексти); 

 • розвиток здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, 

словами, фразами, зокрема і в мовних іграх, для опанування початкових лінгвістичних 

знань і норм української мови; 

 • створення сприятливого мовного середовища у школі, зокрема й через пізнання 

сучасної дитячої літератури різної тематики та жанрів. 

 Відповідно до окреслених завдань, у початковому курсі рідномовної освіти 

виокремлено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо 

письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо». 

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної 

комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого 

міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей 

і задоволення різних життєвих потреб дитини. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями іншомовної освіти у 

початковій школі є: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією програмою; 

• розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння 

змісту; 

• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

• адекватно використовувати досвід, набутий під час вивчення рідної мови та інших 

навчальних предметів; 

• використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 



• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного 

спілкування;  

• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов.  

Відповідно до мети іншомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено 

такі змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», 

«Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн 

взаємодія». 

Метою математичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є розвиток 

математичного мислення дитини, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й 

закономірності, робити усвідомлений вибір, розпізнавати в повсякденному житті 

проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, моделювати 

процеси та ситуації для вирішення проблем. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями математичної освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• формування здатності розпізнавати серед повсякденних проблем ті, які можна 

розв’язати із застосуванням математичних методів та способів; 

• розвиток уміння здійснювати дослідження, аналіз, планування послідовності дій для 

розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач; 

• формування та розвиток усвідомлених обчислювальних навичок; 

• вироблення вміння описувати побачене, почуте, прочитане за допомогою простих 

математичних моделей; 

• формування відповідального ставлення щодо висування гіпотез, їх оцінювання, 

доведення або спростування, обґрунтування свого вибору; 

• набування досвіду дослідження просторових відношень, форм об’єктів навколишнього 

світу, конструювання площинних та об’ємних геометричних фігур; 

• розвиток уміння сприймати, перетворювати та оцінювати здобуту 

інформацію, використовуючи різні джерела, зокрема й засоби інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування 

наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність 

та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і 

природоохоронної поведінки в довкіллі. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями природничої освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, України, планети 

Земля; 

• формування екологічно й етично обґрунтованої поведінки у природі, залучення до 

природоохоронних акцій; 

• розвиток зацікавлення до пізнання природи, оволодіння способами навчально-

пізнавальної діяльності, елементарними дослідницькими вміннями (через експерименти, 

спостереження); 



• поступове формування уявлень про природничо-наукову картину світу через 

поглиблення початкових знань про природні об’єкти і явища, взаємозв’язки в системі 

«нежива природа - жива природа», про залежність людини від стану навколишнього 

середовища та її вплив на нього. 

У початковому курсі математичної освіти, відповідно до окресленої мети і 

сформульованих завдань, визначено такі змістові лінії. «Лічба», «Числа. Дії з числами», 

«Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з 

даними». 

Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування 

наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність 

та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і 

природоохоронної поведінки в довкіллі. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями природничої освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, України, планети 

Земля; 

• формування екологічно й етично обґрунтованої поведінки у природі, залучення до 

природоохоронних акцій; 

• розвиток зацікавлення до пізнання природи, оволодіння способами навчально-

пізнавальної діяльності, елементарними дослідницькими вміннями (через експерименти, 

спостереження); 

• поступове формування уявлень про природничо-наукову картину світу через 

поглиблення початкових знань про природні об’єкти і явища, взаємозв’язки в системі 

«нежива природа - жива природа», про залежність людини від стану навколишнього 

середовища та її вплив на нього. 

Відповідно до зазначених мети і завдань, виокремлено такі змістові лінії: «Я 

пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотворному світі». 

Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування 

в учня/ учениці здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій 

без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, 

культурного й національного самовияву. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями технологічної освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• залучення учнів до різних видів діяльності, формування вмінь для створення виробу від 

творчого задуму до його втілення в готовий результат; 

• формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення 

домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності 

за результати власної діяльності; 

• формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою про 

навколишнє середовище; 

• створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел. 

Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах структурується за такими 

змістовими лініями: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», 

«Побут». 



Метою інформатичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є 

формування в учня/ учениці здатності до вирішення проблем із використанням цифрових 

пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для 

розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та 

відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями інформатичної освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• формування відповідальної позиції цифрового громадянина, навичок безпечного й 

етичного користування цифровими пристроями та мережами; 

• формування початкових умінь розрізняти інформацію різних видів та працювати з нею 

за допомогою цифрових пристроїв чи без них; 

• формування початкових умінь визначати, знаходити та зберігати інформацію, необхідну 

для розв’язання життєвих проблем (навчання, гри тощо), за допомогою цифрових 

пристроїв, мереж та без них, самостійно та під час групової взаємодії; розрізняти 

правдиву і неправдиву інформацію різних видів; 

• налагодження комунікації за допомогою цифрових пристроїв та мереж для спільної 

творчості, співпраці, навчання, гри; 

• формування початкових умінь створювати електронні тексти (зображення, відео, звуки, 

програми тощо) за допомогою цифрових пристроїв; 

• формування вмінь презентувати себе, власну творчість, ідеї, створені продукти та інші 

результати індивідуальної та групової діяльності за допомогою цифрових пристроїв. 

Реалізація поставленої мети та завдань у початковій школі відбувається за змістовими 

лініями: “Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)”, “Моя цифрова творчість”, 

“Комунікація та співпраця”, “Я і цифрові пристрої”, “Відповідальність та безпека в 

інформаційному суспільстві”. 

Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі для загальної 

середньої освіти є становлення самостійності учня / учениці, його / її соціальної 

залученості та активності через формування здорового способу життя, розвиток 

підприємливості, здатності до співпраці в різних середовищах, впевненості в собі та 

доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі є: 

• формування у школярів стійких переконань щодо цінності життя, здоров’я і безпеки для 

себе і тих, хто його / її оточує; 

• виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я і безпеки; 

• розвиток потреби самопізнання та самовдосконалення; 

• формування в учнів сталої мотивації до здорового способу життя; 

• формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної 

поведінки для поліпшення добробуту; 

• розвиток уміння ухвалювати рішення в повсякденних ситуаціях з користю для безпеки 

та здоров’я; 

• сприяння індивідуальному розвитку самостійності, підприємливих якостей та поведінки 

свідомого споживача; 

• формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я; 



• створення сприятливого безпечного та здорового середовища в школі. 

Зміст соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі структуровано за 

трьома змістовими лініями. «Безпека», «Здоров’я», «Добробут». 

Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти 

є створення умов для формування в учня / учениці власної ідентичності та готовності до 

змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і 

теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та 

поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями громадянської та 

історичної освіти у початковій школі є: 

• здобуття знань про сучасність і минуле своєї родини, місцевої громади, Батьківщини, 

людства, формування відповідного віковим можливостям розуміння змісту пам’ятних для 

себе та для громадян України подій; 

• утвердження власної гідності, формування цінності свободи і прав людини, 

усвідомлення своєї належності до родини, місцевої та шкільної громад, українського 

народу, вироблення відповідального ставлення до власної діяльності та діяльності інших; 

• формування умінь орієнтуватися в історичному часі та соціальному просторі, знаходити 

та опрацьовувати доступну для себе суспільну інформацію, пояснювати її зміст та 

передавати породжені нею враження і думки; 

• удосконалення набутих дітьми в дошкільному віці позитивних моделей поведінки у 

громадських місцях та опанування нових, пов’язаних із діяльністю школяра / школярки; 

• розвиток здатності обстоювати власну думку та приймати інших, вирізняти вияви 

нерівності, несправедливості та дискримінації; 

• створення умов для набуття успішного досвіду конструктивної взаємодії та 

громадянської поведінки. 

Для формування ідентичності та громадянської компетентності учнів програма 

пропонує опановувати потрібні для цього знання, вміння та навички громадянської 

поведінки та виховувати громадянські чесноти в межах таких змістових ліній. «Я - 

Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева 

громади», «Ми - громадяни України. Ми - європейці». 

Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування 

культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і 

світової мистецької спадщини. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями навчання мистецтва у 

початковій школі є: 

• збагачення духовного світу учня / учениці під час сприймання мистецтва та художньої 

творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини; 

• набуття досвіду творення художніх образів через опанування елементарними 

мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей; 

• розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо - образного 

мислення, художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому 

самовияву та розвитку індивідуального стилю учня / учениці через мистецтво; 



• розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та 

особистісне ставлення до них; засвоєння початкових знань про види мистецтва, 

особливості їхньої художньо-образної мови, зокрема у взаємозв’язках; 

• формування вміння презентувати й оцінювати власну творчість, плекання потреби у 

самовдосконаленні; 

• формування вміння взаємодіяти з іншими через мистецтво, виявляти зв’язки мистецтва 

з природним і соціокультурним середовищем; 

• виховання здатності застосовувати мистецтво для отримання задоволення та емоційного 

самопізнання. 

Реалізація окресленої мети та завдань здійснюється за змістовими лініями: 

«Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«Комунікація через мистецтво». 

Метою цієї галузі для загальної середньої освіти є формування в учня / учениці 

стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво необхідних 

рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних 

можливостей організму. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями фізкультурної освітньої 

галузі у початковій школі є: 

• розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових 

умінь та навичок, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; 

• розширення функціональних можливостей організму через цілеспрямований розвиток 

фізичних якостей і природних здібностей; 

• збереження та зміцнення здоров’я школярів; 

• формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, 

збереженні та зміцненні здоров’я; 

• формування основ здорового способу життя і створення умов для покращення фізичного 

і психоемоційного стану; 

• формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та 

проведення активного відпочинку; 

• розвиток комунікативних умінь під час занять фізичною культурою; 

• формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до занять фізичною 

культурою і спортом; 

• усвідомлення ролі занять спортом і Олімпійського руху для формування самоповаги, 

впевненості в собі, прагнення досягати успіху, дотримуючись принципів чесної гри; 

• збільшення обсягу рухової активності, яка приноситиме радість дитині; 

• формування творчих здібностей засобами фізичної культури. 

Освітня програма фізкультурної освітньої галузі для 1-4 класів охоплює такі 

змістові лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі 

ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку». 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті 

початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках 

кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими 

лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання, 



визначеними Державним стандартом початкової освіти. Змістові лінії кожної освітньої 

галузі в межах циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований 

зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть 

реалізовані очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. 

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми / тези рубрики 

«Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і 

понять, а активне конструювання знань, розвиток умінь та формування уявлень через 

досвід практичної діяльності. Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти 

опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє 

вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у 

знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. Контроль і оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 

відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов 

контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру.  

Організація освітнього процесу 

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо 

використовувати інтерактивні форми - кооперативне навчання, дослідницькі, 

інформаційні, мистецькі проекти; сюжетно-рольові ігри, ситуаційні вправи, екскурсії, 

дитяче волонтерство тощо. 

Форми оцінювання здобувачів освіти  

Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у 

навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із 

досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню. Навчальні досягнення здобувачів у 3-х класах підлягають формувальному 

та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти 

Початкова освіта здобувається, як правило, із шести років. Діти, яким 1-го вересня 

виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 

навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття початкової освіти з іншого віку 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Організовано вивчення російської мови в україномовних класах на рівні факультативу з 

урахуванням побажань батьків – 3-Б, 3-В, 4-А класи. 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і 

варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних 

бюджетів.  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 



Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а 

й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання 

посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування 

наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх в нові ситуації.  

Організація освітнього процесу  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в 

позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель 

визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас 

досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

Для формування сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому 

господарстві, школі та місцевій громаді школа продовжує впроваджувати у 4 класах 

уроки для сталого  розвитку «Моя щаслива планета» по 0,5 години на тиждень, для 

навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, 

аналізувати, узагальнювати, робити умовиводи, розвивати творчі здібності учнів, для 

надання можливостей учням школи підготувати себе до сприймання основ наук  у 

основній та  старшій школі у 4-х класах вводиться по 1годині на тиждень курсу за 

вибором «Логіка» 

Форми оцінювання здобувачів освіти  

Оцінювання учнів 4 класів здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог до контролю 

та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 



Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти 

Початкова освіта здобувається, як правило, із шести років. Діти, яким 1-го вересня 

виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 

навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття початкової освіти з іншого віку. 

 

4.2 Освітня програма базової середньої освіти 

Освітня програма загальної середньої освіти  ІІ ступеня (базова середня освіта) 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 405, таблиці 1,8,12) 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: 

для 5-А класу – 962,5 годин/навчальний рік 

для 5-Б та 5-В класів – 1032,5  годин/навчальний рік, 

для 6-А, 6-В та 6-Г класів – 1032,5 годин/навчальний рік, 

для 6-Б класу – 1067,5 годин/навчальний рік 

для 7-А та 7-Б класів – 1120 годин/навчальний рік 

для 7-В  класу – 1085 годин/навчальний рік,  

для 8-А класу – 1172,5 годин/навчальний рік 

для 8-Б та 8-В класів  – 1137,5 годин/навчальний рік,  

для 9-А та 9-В класів – 1155 годин/навчальний рік 

для 9-Б класу – 1207,5 годин/навчальний рік 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний 

план (додаток № 3, 4, 5, 6), який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Вони охоплюють 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова визначена з 

урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх 

потреб учнів.  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 

року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій 

наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок 

зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. 



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

Повноцінність базової  середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і 

варіативної складових. 

З метою якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання,  враховуючи побажання батьків і дітей введено 

спецкурси 

 з математики: 

у 5-А, 5-Б, 5-В класах – «Розв’язуємо текстові задачі з математики»; 

у 7-А, 7-Б, 7-В класах класі – «Вибранні питання алгебри»; 

у 8-Б, 8-В, 9-А, 9-В класах – «За лаштунками шкільного курсу математики»; 

У 8-А, 9-Б класах з метою поглибленого вивчення математики за рахунок додаткового 

часу додаються години на вивчення математики: 

8-Б 
алгебра 3 год. 

геометрія 1 год. 

9-Б 
алгебра 3 год. 

геометрія 1 год. 

У 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В,10-А, 10-Б,10-

В,11-А,11-Б, 11-В класах за рахунок перерозподілу годин виділяємо: 

фізична культура – 2 години; 

у 9-Б класі – основи здоров’я – 0,5 години; 

у 8-А, 9-Б, 9-В класах – інформатика – 1 година. 

Організовано вивчення російської мови в україномовних класах на рівні 

факультативу з урахуванням побажань батьків – 2-А, 3-Б, 4-А, 4-В, 5-А, 6-А,7-А,7-В,         

8-А, 9-А, 9-Б класи. 

класи. 

Організовано вивчення другої іноземної мови (німецької) через факультативні курси: 

-  «Цікава німецька» для учнів 5-Б, 5-В, 6-Б класів. 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого 

навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться 

впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині 

через тиждень. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 

128 зі змінами, внесеними наказом від 17.08.2012 № 921 та від 08.04.2016 № 401: 

- при вивченні англійської мови –5-А, 5-Б, 5-В,6-Б, 6-В,7-А, 7-Б, 7-В,8-А; 

- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням    комп'ютерів –     

5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г,7-А, 7-Б, 7-В,8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В 

-  при проведенні уроків  трудового навчання у 5-9 класах – 5-А, 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В,            

7-А, 7-Б, 7-В, 8-А. 

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. Оцінювання навчальних досягнень учнів 



здійснюється за 12-бальною системою відповідно до наказу МОНмолодьспорт від 

13.04.2011 року № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції від 11.05.2011 р. № 566/19304 та наказу МОНУ № 1222 від 21.08.2013 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін 

у системі загальної середньої освіти». Учні 1 класів оцінюються відповідно до наказу 

МОН України від 20.08.2018 р. № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів у Новій українській школі»; 

учні 2 класів - відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 р. № 1154 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

другого класу». 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів. 

 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Очікувані результати 

1 Спілкування 

державною 

мовою 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в 

різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 

задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 



обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий 

у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, 

розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння 

іноземною мовою. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного 

змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 

оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних 

та практичних задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. 

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних 

технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 



5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 

доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 

діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити 

правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; 

розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення 

до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору найкращого 

рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у 

собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 



аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати 

в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 

основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення 

до інших незалежно від статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; налаштованість на 

логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо 

боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки 

рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення 

проблем можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета 

та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе 

відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та 

дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної 

характеристики щодо вибору здорового способу життя; 

власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину 

тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

 Мови і літератури  



 Суспільствознавство 

 Мистецтво 

 Математика 

 Природознавство 

 Технології 

 Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах. 

Форми організації освітнього процесу  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей;  

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекції основних компетентностей;  

- комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 

подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, 

інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів 

іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Форми оцінювання здобувачів освіти 

 Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  затверджених  наказом 

Міністерства освіти та науки №329 від 13.04.2011. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь 

і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 



Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, 

які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

4.2 Освітня програма повної середньої освіти 

Освітня програма повної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти»,  відповідно до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 408( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами внесеними 

наказом МОН від 31.03.2020 №464), таблиці 2,3). 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  

Загальний обсяг навчального навантаження 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти 

для 10-11-х класів складає 7315 годин/навчальний рік:  

- для 10-А класу – 1190 годин/навчальний рік; 

- для 10-Б та 10-В класів – 1225 годин/навчальний рік; 

- для 11-А, 11-Б, 11-В класів – 1225 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані ( додаток № 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. 

Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення 

базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і 

спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.  

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних 

кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі сформовані класи з профільним 

вивченням окремих предметів:  

 10-А клас – філологічний напрям, профіль української філології; 

 10-В клас – природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль; 

суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль; 

 11-А клас - філологічний напрям, профіль української філології; 

 11-В клас –  технологічний напрям, інформаційно-технологічний профіль.  

Поглиблене вивчення математики організовано у 10-Б та 11-Б класах (за рішенням 

педагогічної ради школи). 

З метою якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання,  враховуючи побажання батьків і дітей введено спецкурси 

у 10-А класі – «Розв’язування задач  з параметрами»; 

у 11-А, 11-В класах – «Модуль числа». 



з української мови: 

у 11-Б,В класах – «Стилістика української мови»; 

курси за вибором 

з правознавства: 

у 10-В класі – «Міжнародне гуманітарне право», «Основи критичного мислення». 

у 10-А,10-Б,10-В,11-А,11-Б,11-В класах за рахунок перерозподілу годин виділяємо: 

фізична культура – 2 години; 

у 10-А, 10-Б класах – інформатика – 1 година. 

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 

29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834). 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого 

навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться 

впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині 

через тиждень. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 

128 зі змінами, внесеними наказом від 17.08.2012 № 921 та від 08.04.2016 № 401: 

при вивченні англійської мови – 10-Б, 10-В; 

при проведенні практичних занять з інформатики з використанням    комп'ютерів –10-А, 

10-Б,11-А, 11-Б, 11-В. 

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

здійснюється за 12-бальною системою відповідно до наказу МОНмолодьспорт від 

13.04.2011 року № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції від 11.05.2011 р. № 566/19304 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН 

України № 1009 від 19.08.2016 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».  

               Очікувані результати навчання здобувачів освіти  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів (див. таблицю). 

Форми оцінювання здобувачів освіти 

 Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  затверджених  наказом 

Міністерства освіти та науки №329 від 13.04.2011. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 



- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу  

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного  

рівня педагогічних працівників. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти 

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої 

освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову 

атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

4.4 Освітня програма для дітей з особливими освітніми потребами (Інклюзивне 

навчання) 

На виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України 

«Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607, на основі Типової освітньої програми, 

затвердженої  наказом МОН №693 від 26.06.2018, складені навчальні плани, так як 

інтеграція дітей з порушеннями опорно-рухового апарату чи слуху в заклад становить 

складну проблему, адже саме лише перебування дитини у широкому соціумі – це ще не 

запорука її успішного навчання та соціалізації. Кінцевий результат значною мірою 

залежить від того, які умови для цього створені, а також від наполегливої та 

цілеспрямованої роботи всіх учасників освітнього процесу.  

  У Освітній програмі застосовуємо таке тлумачення термінів, яке зазначає Закон 

України «Про освіту»:  

• особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи 

тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту; 

 • інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується 

на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.  

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами організовується у 3-А,        

4-А та 2-В класах. 

Всі класи організовані відповідно до «Порядку організації інклюзивного навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 № 872 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ вад 

09.08.2017 № 588 та іншими нормативно-правовими документами.  

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі 

в освітньому процесі.  



Основними завданнями інклюзивного навчання є:  

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у 

середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої 

освіти; 

 - забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;  

- створення інклюзивного освітнього середовища (сукупність умов, способів і засобів їх 

реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 

їхніх потреб та можливостей); 

 - розумне пристосування - запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, 

необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з 

особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими 

особами; 

 - створення позитивного мікроклімату у закладі з інклюзивним навчанням, формування 

активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з 

іншими учнями; 

 - забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами; 

 - надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальної програми розвитку. 

З метою підвищенню ефективності навчального процесу запроваджено 

корекційно-розвиткова складова Індивідуальної програми розвитку кожної дитини, якою 

регламентується організація системної реабілітаційної роботи з учнями (вихованцями): 

розвиток слухового сприймання; розвиток мовлення; корекція розвитку; соціально-

побутове орієнтування; розвиток комунікативної діяльності і творчості; фізичний 

розвиток   (ЛФК). Така робота передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених 

особливостями психофізичного розвитку учнів, і потребує впровадження особистісно 

орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним та диференційованим 

підходом.   



5. Структура навчального року  

 Освітній процес у закладі загальної середньої освіти організовується в межах 

навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 

навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Школа працює за 

п’ятиденним робочим тижнем. Відповідно до Закону України «Про освіту» тривалість 

уроку в 1 класі – 35 хвилин; у 2-4 класах – становить 40 хвилин; у 5-11 класах – 45 

хвилин. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: I семестр – з 01 

вересня по 28 грудня, II семестр – з 09 січня по 31 травня. 

Відповідно до статті  12 Закону України «Про освіту» навчальний рік закінчується 

проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та 

старшої школи. 

  

Відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН України від 14.05.2021 № 528 

«Деякі питання проведення у 2021/2022 навчальному державної під сумкової атестації 

осіб, які здобувають загальну середню освіту» передбачається проведення державної 

підсумкової атестації: 

- для учнів початкової школи з двох предметів у письмовій формі: 

1. українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання). 

2. математика. 

-  для учнів основної школи з трьох предметів у письмовій формі: 

українська мова, математика та  предмет за вибором навчального закладу (9 клас);  

  - для учнів старшої школи - у форматі зовнішнього незалежного оцінювання: 

  українська мова, математика, історія України або англійська мова,  предмет за вибором 

учнів (11 клас). 

 Вручення документів  про освіту провести для випускників 9-х класів_______, 11-х 

класів______________. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні - з 18 

жовтня по 27 жовтня, зимові - з 28 грудня по 08 січня, весняні - з 28 березня по 03 квітня. 

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. 

Організовано заняття в підзміну для учнів 4,6 класів з урахуванням побажань батьків. 

 

6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом: 

- моніторингу якості проведення навчальних занять; 

- моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентеостей); 

- проведення контрольних, тематичних зрізів учнів; 

- участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня; 

- участі у Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах та турнірах; 

- складання та захисту наукових проектів; 

- участі в роботі Малої академії наук; 

- аналізу результатів участі учнів у ДПА та ЗНО. 



7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Для виконання освітньої програми школи на 2020/2021 навчальний рік передбачено 

використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм 

з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної 

складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у 

єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" 

випускника: 

- Закон України « Про освіту»; 

- Закон України « Про повну загальну середню освіту»; 

- Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 29 року ( схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р); 

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 №87 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 №688 (у 1-3 класах); 

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах);  

- Державний  стандарт базової і повної загальної середньої освіти затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. 

Освітня програма закладу розроблена на основі: 

- для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

- для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

- для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

Для 5-11 класів освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових 

освітніх програм: 

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  ступеня», 

затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405; 

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ  

ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу 

МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

31.03.2020 № 464). 

- «Типової освітньої програми для дітей з порушеннями опорно-рухового  

апарату чи слуху», затверджена наказом МОН України від 26.06.2018 №693 

Поділ на групи при вивчені окремих предметів здійснюється відповідно до 

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної 

середньої освіти (додаток 2 до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти України № 572 від 09.10.2002, наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 921 від 17.08.2012, наказом 

Міністерства освіти і науки України № 401 від 08.04.2016) клас може ділитися на групи 

під час вивчення української та іноземної мов за умови більше 27 учнів у класі, під час 



проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не 

менше 8 учнів у групі. Можливість поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів має бути зафіксована в освітній програмі закладу освіти. 

Оцінювання результатів навчання учнів у школі урегульовано такими 

документами: 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17); 

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної  

середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.05.2019 № 621), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 

924/27369; 

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів, затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412. 

- Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів  

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.06.2006 № 496. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Навчальні плани  

Додаток 1 

Робочий навчальний план початкової школи (1-2 класи) з українською мовою навчання 

під керівництвом О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. № 1272) 

  на 2021/2022 н.р. 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин 

на тиждень 

  

1-А  

укр. 

мова  

навч. 

1-Б 

укр. 

мова  

навч. 

1-В 

укр. 

мова 

навч. 

 

2-А 

укр. 

мова 

навч. 

 

2-Б 

укр. 

мова 

навч. 

 

2-В 

укр. 

мова 

навч. 

 

Мовно-

літературна 

Іншомовна 

Українська мова та література 5 5 5 5 5 5 

Англійська мова 2 2 2 3 3 3 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Я досліджую 

світ 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська й історична, 

соціальна, здоров’язбережувальна 

галузі) 

3 3 3 3 3 3 

Я досліджую світ (мовно-

літературна галузь) 

2 2 2 2 2 2 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 1 1 1 1 

Інформатична Інформатика - - - 1 1 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 2 2 2 

Усього  19+3 19+3 19+3 21+2 21+2 21+2 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять: 

   1   

російська мова    1   

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

20 20 20 22 22 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 

та варіативної складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи) 

22 22 22 24 23 23 



Додаток 2 

Робочий навчальний план початкової школи (3 класи) з українською мовою навчання під 

керівництвом О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р.№ 1273) 

  на 2021/2022 н.р. 

Освітні галузі Навчальні предмети  Кількість годин 

на тиждень 

  

3-А  

укр. 

мова  
навч. 

3-Б 

укр. 

мова  
навч. 

3-В 

укр. 

мова 
навч. 

 

4-А  

укр. 

мова  
навч. 

4-Б 

укр. 

мова  
навч. 

4-В 

укр. 

мова 
навч. 

 

Мовно-

літературна 

Іншомовна 

Українська мова та література 5 5 5 5 5 5 

Англійська мова 3 3 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5 5 5 5 5 

Я досліджую 

світ 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська й історична, 

соціальна, здоров’язбережувальна 

галузі) 

3 3 3 3 3 3 

Я досліджую світ (мовно-

літературна галузь) 

2 2 2 2 2 2 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 1 1 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 1 1 1 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 2 2 2 2 2 

Усього  22+2 22+2 22+2 22+2 22+2 22+2 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять: 

 1  1  1 

російська мова  1  1  1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 23 23 23 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

24 25 24 

 

25 24 25 

 

 



Додаток 3 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів  

на 2021/2022 навчальний рік (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 405) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5а  

з укр. 
мовою 
 навч. 

 

6а 

з укр. 
мовою 
 навч. 

 

7а  
з укр. 
мовою 
 навч. 

 

9а  

з укр. 
мовою 
 навч. 

 

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ..) 3 3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільство -

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 

Основи правознавства  - - - 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 - 

Мистецтво - - - 1 

Математика Математика 4 4 - - 

Алгебра - - 2 2 

Геометрія - - 2 2 

Природознавство Природознавство 2 - - - 

Біологія - 2 2 2 

Географія - 2 2 1,5 

Фізика - - 2 3 

Хімія - - 1,5 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура** 2 2 2 2 

Разом 23,5+2 26,5+2 28+2 29+2 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації: 

2 1 2 2 

математика «Розв’язуємо текстові задачі з 

математики» 

1    

математика «Вибрані питання алгебри»   1  

математика «За лаштунками шкільного курсу 

математики» 
   1 

російська мова 1 1 1 1 

німецька мова «Цікава німецька»     

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

25,5+2 27,5+2 30+2 31+2 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

на 2021/2022 навчальний рік (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 405) 

Освітні 

галузі 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5б  

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

5в  

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

6б 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

6в 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

6г 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

7б 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч

. 

7в 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч. 

8б 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

8в 

з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

9в  
з 

укр. 

мо 

вою  

навч 

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ.) 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Мова корінного 

народу, національної 

меншини (рос.мова) 

2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство -

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основи правознавства  - - - - - - - - - 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Мистецтво - - - - - - - 1 1 1 

Математика Математика 4 4 4 4 4 - - - - - 

Алгебра - - - - - 2 2 2 2 2 

Геометрія - - - - - 2 2 2 2 2 

Природознав

ство 

Природознавство 2 2 - - - - - - - - 

Біологія - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Географія - - 2 2 2 2 2 2 2 1,5 

Фізика - - - - - 2 2 2 2 3 

Хімія - - - - - 1,5 1,5 2 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Разом 25,5

+2 

25,5

+2 

27,5

+2 

27,5

+2 

27,5

+2 

29+2 27+2 29,5

+2 

29,5

+2 

30+2 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації: 

2 2 1   1 2 1 1 1 

математика «Розв’язуємо текстові 

задачі з математики» 

1 1         

математика «Вибрані питання алгебри»      1 1    

математика «За лаштунками шкільного 

курсу математики» 

       1 1 1 

німецька мова «Цікава німецька» 1 1 1        

російська мова       1    

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 28 31 31 31 32 32 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 

27,5

+2 

27,5

+2 

28,5

+2 

27,5

+2 

27,5

+2 

30+2 29+

2 

30,5

+2 

30,5

+2 

31+2 



Додаток 5 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою 

навчання з поглибленим вивченням математики на 2021/2022 н.р.  

(наказ МОНУ від 20.04.2018 № 405) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

8а 
 

Мови і літератури Українська мова  2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англ.) 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства  - 

Мистецтво* Музичне мистецтво - 

Образотворче мистецтво - 

Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра 5 

Геометрія 3 

Природознавство Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура** 2 

Разом 30,5+2 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації: 

1 

російська мова 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою 

навчання з поглибленим вивченням математики на 2021/2022н.р.  

(наказ МОНУ від 20.04.2018 № 405) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

9б 

Мови і літератури Українська мова  2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англ.) 2 

 

Суспільство -

знавство 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

 

Мистецтво* 

Основи правознавства  1 

Музичне мистецтво - 

Образотворче мистецтво - 

 

Математика 

Мистецтво 1 

Математика - 

Алгебра 5 

 

Природознавство 

Геометрія 3 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 1,5 

Фізика 3 

 

Технології 

Хімія 2 

Трудове навчання 1 

 

Здоров’я і 

фізична культура 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 0,5 

Фізична культура** 2 

Разом 31,5+2 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації: 

1 

російська мова 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

32,5+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 
Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів.  

Філологічний напрям, профіль української філології на 2021/2022 н. р.  

(наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

10-А 

Українська мова  4 

Українська  література  4 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англ.) 3 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика  3 

Хімія 1,5 

Фізична культура 2 

Захист України 1,5 

Технології - 

Інформатика 1 

Мистецтво 1 

Разом 31+2 

Додаткові години на профільні предмети, окремі 

базові предмети, спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

1 

математика «Розв’язування задач з параметрами» 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 

учня 

33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

32+2 



Додаток 8 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання з поглибленим вивченням математики  на 2021/2022 н. р. 

 (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

10-Б 

Українська мова  2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англ.) 3 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 
9 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика  3 

Хімія 1,5 

Фізична культура 2 

Захист України 1,5 

Технології 1 

Інформатика 1 

Мистецтво - 

Разом 33+2 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи) 
33+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Суспільно-гуманітарний напрям правовий профіль. Природничо-математичний напрям 

біолого-хімічний профіль на 2021/2022 н. р. 

 (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

 

10-В  

правовий 
біолого-

хімічний 

 

Українська мова  2 2  

Українська  література  2 2  

Зарубіжна література 1 1  

Іноземна мова (англ.) 3 3  

Історія України   3 3  

Всесвітня історія 1 1  

Правознавство 3 -  

Громадянська освіта 2 2  

Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 
3 3 

 

Біологія і екологія 2 5  

Географія 1,5 1,5  

Фізика  3 3  

Хімія 1,5 4  

Фізична культура 2 2  

Захист України 1,5 1,5  

Технології - -  

Інформатика 1 1  

Мистецтво - -  

Разом 30,5+2 33+2  

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, 

факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

2,5  

 

правознавство «Основи 

критичного мислення» 
1  

 

правознавство «Міжнародне 

гуманітарне право» 
1,5  

 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 33 

 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на 

групи) 

33+2 33+2 

 

 

 



Додаток 10 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів.  

Філологічний напрям профіль української філології на 2021/2022 н. р.  

(наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

11-А 

Українська мова  4 

Українська  література  4 

Зарубіжна література 1 

Перша іноземна мова (англ.) 3 

Друга іноземна мова (нім.) 2 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 

3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика  3 

Астрономія 1 

Хімія 2 

Фізична культура 2 

Захист України 1,5 

Технології - 

Інформатика 1 

Мистецтво 1 

Разом 32+2 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

1 

математика «Модуль числа» 1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи) 
33+2 

 

 

 

 

  



Додаток 11 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання з поглибленим вивченням математики на 2021/2022 н. р. 

 (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

11-Б 

Українська мова  2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англ.) 3 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика (алгебра і початки  

аналізу та геометрія) 
9 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика   3 

Астрономія 1 

Хімія 2 

Фізична культура 2 

Захист України 1,5 

Технології - 

Інформатика 1 

Мистецтво 1 

Разом 32+2 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

1 

українська мова «Стилістика 

української мови» 
1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи) 
33+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

 

Робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. Технологічний напрям інформаційно-технологічний профіль 

 на 2021/2022 н. р. 

 (наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408) 

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

11-В 

Українська мова  2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англ.) 3 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 
3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика  3 

Астрономія 1 

Хімія 2 

Фізична культура 2 

Захист України 1,5 

Технології 2 

Інформатика 5 

Мистецтво - 

Разом 31+2 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

2 

математика «Модуль числа» 1 

українська мова «Стилістика 

української мови» 
1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи) 
33+2 

 

 

 


