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1. Призначення закладу освіти та засіб його реалізації 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - 

гімназія» м. Копичинці у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими 

законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, 

інших центральних органів виконавчої влади,  Статутом школи. 

Основною метою діяльності школи є безперервний процес виявлення і 

розвитку здібностей кожної дитини, формування 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 прав 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: 

-  дотримання державних стандартів освіти; 

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

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами. 
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 Основним засобом реалізації призначення школи є здійснення освітньої 

діяльності до загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

 I ступінь - початкова загальна середня освіта; 

 II ступінь - базова загальна середня освіта; 

 III ступінь - повна загальна середня 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, яка реалізовується у закладі освіти, 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 
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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, об’єднаної територіальної громади.  

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 підвищення кваліфікації;  

7. Проведення атестації; 

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи. 
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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 єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями початкових класів навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

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

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 іноземними мовами, що передбачає 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 
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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; 
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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. 

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. 

Організація освітнього процесу 

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, 

досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми - дослідницькі, 

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

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 

Зарахування учнів до 1 класу відбувається відповідно до чинного 

законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із 

Законом України «Про освіту» початкова освіта  розпочинається, як правило, із 

шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося 

сім років, можуть навчатися в 1 класі цього ж навчального року. Діти, яким на 1 
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вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням 

батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня 

поточного року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку.  

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти у початковій школі 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

В умовах Нової української школи на засадах академічної доброчесності 

освітній процес здійснюють висококваліфіковані педагоги з багаторічним 

досвідом роботи. Для забезпечення якісної освіти у початкових класах окрім 

вчителів початкових класів працюють вчитель-логопед, асистентів вчителів, 

вихователі груп продовженого дня, соціальний педагог та практичний 

психолог. 

Педагогічний 

працівник 

Стаж роботи Категорія, 

звання 

Клас, у якому 

працюють 

Триснюк Олеся 

Андріївна 

7 років 11 місяців ІІ Заступник 

дирктора з 

навчально-

виховної роботи 

Лаврушко Галина 

Богданівна 

30 років Вища, вчитель-

методист 

1-А клас 

Голець Марія 

Остапівна 

30 років Вища 1-Б клас 

Негнека Оксана 

Орестівна 

30 років Вища 2-А клас 

Шкварок Галина 

Степанівна 

28 років Вища, старший 

вчитель  

2-Б клас 
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Пиріжок Оксана 

Любомирівна 

31 рік Вища, вчитель-

методист 

3-А клас 

Швед Любов 

Тадеївна 

30 років Вища 3-Б 

Типа Ольга 

Богданівна 

32 роки Вища 4-А клас 

Ющишин Наталія 

Іванівна 

3 роки Бакалавр Асистент вчителя 

у 4-А класі 

Новоженець 

Марія Євгенівна 

26 років Вища, вчитель-

методист 

4-Б клас 

Рак Інна 

Миколаївна 

2 роки Спеціаліст Вихователь групи 

продовженого 

дня, асистент 

вчителя 

Демків Зоя 

Русланівна 

5 років, 2 місяці Спеціаліст Вихователь групи 

продовженого дня 

Кравець Леся 

Ярославівна 

12 років, 11 

місяців 

Вища Вчитель-логопед 

Журавель Ольга 

Миронівна 

17 років ІІ категорія Вчитель 

англійської мови 

Сулятицька 

Мар’яна Іванівна  

14 років Вища Вчитель 

англійської мови, 

основ 

християнської 

етики 

Гелета Діана 

Віталіївна 

14 років І категорія Вчитель 

англійської мови 

Перейма Т.В. 21 рік, 6 місяців І категорія 
Педагог-

організатор 

Ухач Юлія 3 роки, 4 місяці Спеціаліст Педагог 
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Олегівна соціальний 

Костюк Оксана 

Володимирівна 

22 роки І категорія Практичний 

психолог 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

 Усі кабінети початкових класів укомплектовано та умебльовано відповідно 

до концепції Нової української школи. Здійснено матеріально-технічне 

забезпечення такими технічними засобами: мережа Wi-Fi, ноутбуки, принтери 3 

в 1, SMART – TV, ламінатор. Учні мають можливість користуватися телуріями, 

мікроскопами, колекціями корисних копалин, набори математичних 

вимірювальних приладів, танграмами, магнітними конструкторами та 

конструкторами LEGO, математичними планшетами, компасами, глобусами, 

лупами, музичними інструментами та ін. 

Навчально-методичне забезпечення 

Наші педагоги працюють над підвищенням професійної компетентності: 

беруть участь у семінарах; впроваджують інновації; створюють інформаційні 

блоги з метою популяризації власного досвіду; розробляють методичні та 

дидактичні посібники; запроваджують інноваційні технології, проектні 

технології, технології розвитку критичного мислення, інтерактивне навчання; 

використовують онлайн-платформи, ІКТ-технології.    

У НВК погоджено використання єдиної системи навчання та моніторингу 

освітнього процесу за допомогою платформи Google Classroom. Це дозволяє 

оптимізувати освітній процес в умовах карантинних обмежень. Педагоги 

успішно використовують у своїй роботі дієві онлайн-сервіси:YouTube, 

LearningApps.org, Zoom, Google Meet, освітні проекти «На урок», «Всеосвіта» 

та інші.  

Для здійснення освітнього процесу було обрано такі підручники: 

«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-

Джонс) 
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«Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Корчевська О. П., Козак М. В.) 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.) 

«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (1-ша частина)  (авт. Кравцова Н.М., Придаток О. Д.) 

«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (2-га частина)  (авт. Кравцова Н.М., Придаток О. Д.) 

«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (1-ша частина)  (авт. Жаркова І. І., Мечник Л. А.) 

«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (2-га частина)  (авт. Жаркова І. І., Мечник Л. А.) 

 

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-

Джонс) 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Козак М. В., Корчевська О. П.) 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.) 

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (1-ша частина)  (авт. Кравцова Н. М., 

Романова В. М., Савчук А. С.) 

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (2-га частина)  (авт. Кравцова Н. М., 

Романова В. М., Савчук А. С.) 

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (1-ша частина)  (авт. Андрусенко І.В.) 

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (2-га частина)  (авт. Вдовенко В. В. Котелянець Н. В., 
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Агєєва О. В.) 

 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-

Джонс) 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-

х частинах)(1-ша частина)  (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.) 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-

х частинах)(2-га частина)  (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.) 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.) 

«Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)(1-ша частина)  (авт. Частина 1 авт. 

Кравцова Н. М., Придаток О. Д., Романова В. М.; Частина 2 авт. Савчук А. 

С.) 

«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)(1-ша частина)  (авт. Жаркова І. І., Мечник Л. А., 

Роговська Л. І., Пономарьова Л. О., Антонов О. Г.) 

«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)(2-га частина)  (авт. Жаркова І. І., Мечник Л. А., 

Роговська Л. І., Пономарьова Л. О., Антонов О. Г.) 

 

 

Якість проведення навчальних занять. 

Педагогічний колектив працює над виявленням та підтримкою талановитої 

молоді, створенням умов, необхідних для розвитку індивідуальності та 

неординарності здібностей учнів. 

Основним видом навчальних занять у нашій школі є: 

- урок (традиційний, нетрадиційний); 

- індивідуальне заняття; 
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- факультативні заняття; 

- курси за вибором. 

   Очевидним є те, що при наявності навчальних планів, програм урок був, є і 

залишиться основною формою організації  освітнього процесу в школі. 

    Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації 

освітнього процесу в школі, зокрема, проведення уроку. 

  Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а 

разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, 

де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не 

боїться висловлювати свою думку і доводити її. 

    Для сучасного уроку характерними ознаками є: 

–   варіативність і гнучкість структури уроку; 

–   спрямованість уроку на особистість учня; 

–   оптимізація форм роботи на уроці; 

–   формування найважливіших компетентностей учнів; 

–   співпраця вчителя і учня. 

Учителі нашої школи будують свої уроки так, щоб не тільки озброювати 

учнів знаннями та вміннями, а й викликати у дітей щирий інтерес, природню 

зацікавленість, формувати їхню творчу свідомість. 

 

    Основними критеріями вчителів нашої школи щодо підготовки і проведення 

уроку є: 

1.Тема уроку відповідає навчальній програмі.  

2.Чітке визначення мети уроку. Готуючись до уроку, вчитель продумує кожен 

свій крок, обирає ті форми і методи, які відповідають віковим особливостям 

дітей, індивідуальним особливостям класу. Якщо чітко визначена мета уроку, 

то відповідно до неї вчитель здійснює пошук найефективніших форм роботи на 

уроці. Вчителі, визначаючи мету уроку, не зупиняються виключно на 

навчальному аспекті триєдиної  мети уроку, а включають розвивальний та 

виховний аспекти. Це свідомо робить урок повноцінним у плані формування 



17 

компетентностей школярів, не призводить до помилок, упущень у виборі 

оптимального варіанту проведення освітнього процесу. 

Триєдина мета уроку – це завчасно запрограмований вчителем результат, який 

повинен бути досягнутий ним і учнями в кінці уроку. Вона вміщує три аспекти: 

навчальний, розвивальний, виховний. 

Навчальний аспект: озброїти учнів знаннями з даної теми. При плануванні 

навчальної мети педагоги визначають, якого рівня якості знань пропонується 

досягнути учням на цьому уроці: репродуктивного, конструктивного чи 

творчого. Ключовими словами, що характеризують навчальний аспект є: 

«навчити», «розкрити», «показати», «ознайомити», «довести», «порівняти», 

«систематизувати», «узагальнити» тощо. 

Розвивальний аспект мети уроку передбачає формування вмінь та навичок і 

може бути сформульований для кількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. 

Він складається із кількох блоків: розвиток мовлення, мислення, сенсорної 

сфери. Ключовими словами є: «розвивати», «формувати», «практикувати» 

тощо. 

Виховний аспект мети уроку передбачає використання змісту навчального 

матеріалу, форм і методів навчання для формування і розвитку моральних, 

естетичних, патріотичних, екологічних та інших якостей особистості школяра. 

Ключове слово «виховувати». 

3.Мета уроку визначає його тип, а тип – структуру заняття. Наші вчителі 

пам’ятають, що тип уроку визначається метою. Отже, мета уроку → тип уроку 

→ структура уроку → розрахунок часу на різних етапах уроку. Оскільки мета 

уроків є різноманітною, різноманітними будуть і відповідно структури уроків. 

Це дає можливість уникнути традиційного комбінованого типу уроку. 

4.Конспект уроку вчителі складають у довільній формі. Конспект – це творчість 

вчителя, це його професійний почерк. У деяких випадках учителі користуються 

«готовими» поурочними планами-конспектами. Це правомірно, якщо такі 

напрацювання мають гриф і їх «Рекомендовано МОН України» або «Схвалено 

Вченою радою ОІППО». Проте вчитель пам’ятає, що автором сценарію, 

режисером-постановником і виконавцем уроку є він сам. Навчальні можливості 
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дітей конкретного класу знає тільки він, і тому саме вчителі є відповідальним за 

успіх чи провал будь-якого уроку, а не автор «готових» методичних розробок. 

5.Оптимальний, обґрунтований  вибір форм і методів проведення навчального 

заняття. В останній час «модним» стало проведення уроків у новій, 

нетрадиційній ігровій формі: урок-аукціон, урок-вікторина, урок-екскурсія 

(подорож), урок-диспут тощо. Звичайно, не можна стверджувати, що всі ці 

уроки апріорі є не ефективні. Такі заняття забавляють, збуджують, захоплюють, 

але вчителі не забувають, що урок повинен ще і навчати. Як свідчить практика, 

найрезультативнішим є той урок, на якому оптимально та раціонально підібрані  

навчальні форми і методи, поєднані традиційні та нетрадиційні підходи до 

проведення навчального заняття. 

6.Раціональне і комплексне використання тих чи інших засобів навчання. 

Вчителі на уроках використовують різноманітні технічні засоби навчання, 

дидактичні матеріали тощо, діючи за принципом: усе в міру. Застосування 

вчителем кожного засобу виправдано , тому що воно економить сили педагога 

та учня, час уроку, покращує сприйняття навчального матеріалу, дозволяє 

здійснити контроль за тим, що вивчено тощо. 

7. Продумування, передбачення «родзинки» уроку. Учителі вважають: щоб 

навчальне заняття було цікавим для дітей, воно повинно містити таке, що 

викликає подив, захоплення, інтерес – одним словом те, що вони будуть 

пам’ятати, коли все інше забудеться. Це реалізуємо через цікаві факти або 

навіть нестандартні підходи до уже відомого. 

 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти здійснюється в умовах особистісно зорієнтованого і 

компетентнісного навчання. Під час оцінювання педагоги використовують 

вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета 

вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про 

досягнення може ще називати і рівень результату навчання. Оцінка є 
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конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її 

батьків (або осіб, що їх замінюють). 

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і 

триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано 

дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації: 

- формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей; 

- визначення разом з учнями критеріїв оцінювання; 

- формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання; 

- створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну 

навчальну діяльність (рефлексія); 

- коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання. 

Під час оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з 

очікуваними результатами навчання, визначеними в освітній програмі закладу. 
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4.1.1 Освітня програма для 1-2, 3-4 класів, які працюватимуть за освітньою 

програмою, розробленою авторським колективом під керівництвом 

Савченко О.Я. 

Освітня програма для 1-2, 3-4 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 від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти»), на основі Типової освітньої програми, 

розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, затверджена наказом МОН 

України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм 

для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», № 1273 «Про затвердження 

типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;  
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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 805 годин/навчальний рік 

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік 

 для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік 

 для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах кожного предмету, зокрема.  

У початковій школі додаткові години варіативного складника використано 

на такі предмети: українська мова (1-Б, 2-А, 3-Б, 4-А класи) та курсів за 

вибором: «Основи християнської етики» (2-А, 3-Б, 4-А класи).  

Предмети варіативної складової будуть читатися за програмами, які 

мають гриф МОН України  

1. «Основи християнської етики» – Програма курсу за вибором, упорядники 

Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль, лист Інституту модернізації змісту освіти 

від 02.07.2019 «22.1/12-Г-528 (2-А, 3-Б, 4-А класи). 

 

У початковій школі (4-А клас) здійснюватиметься поділ на групи при 

вивченні англійської та української мов 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 ). 

 

Мовно-літературна галузь 

(українська мова та літературне читання 

Пояснювальна записка 
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Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток 

особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування 

ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності 

спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного 

самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток 

мовленнєво-творчих здібностей. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 

української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу 

до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; 

– розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих 

здібностей школярів; 

– формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь 

у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні 

висловлення; 

– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами 

інформації; 

– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, 

формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; 

– формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-

популярні, навчальні, медіатексти); 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з 

різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-

літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», 

«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо 

мовні явища». 
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Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших 

школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 

інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, 

спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради 

досягнення певних життєвих цілей. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної 

навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні 

тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого 

емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 

прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з 

інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої 

думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, 

виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.   

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та 

використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості 

медіапродукти.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження 

учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних 

знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, 

формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в 

усіх сферах життя. 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні 

предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або 

інтегрований курс цих навчальних предметів; 
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3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»  

4 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання» 

 

Математична галузь 

(Математика) 

Пояснювальна записка 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та 

її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 

продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і 

закономірностей навколишнього світу;  

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та 

способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач; 

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису 

математичних фактів,  відношень і закономірностей; 

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні 

задачі і дослідження». 

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 – 4 

класах питань нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; 

формування навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, 

множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними 

дробами; вимірювання величин; оперування величинами. 

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в 

учнів уявлень про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і 

рівняння; числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність 
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результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія 

є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів 

просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за 

їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, 

моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою 

простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний 

характер. 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на 

практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування 

даних за певною ознакою. 

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що 

розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, 

геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших 

навчальних досліджень. 

 

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, 

природнича освітні галузі 

(я досліджую світ) 

Пояснювальна записка 

 Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами 

або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, 

процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під 

час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання 

міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для 

розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються 

навчальні результати з інших освітніх галузей.  

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 
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засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних 

сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької 

поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів 

пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, 

обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, 

класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична 

оцінка побаченого (почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і 

суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на 

здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз 

наслідків ризикованої поведінки); 

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної 

належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та 

природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до 

природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 

суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені 

Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих 

вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: 

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна 

поведінка); 

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 

моральні норми; навички співжиття і співпраці); 
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«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена 

суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у 

світові досягнення); 

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, 

культур, звичаїв); 

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ 

природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у 

природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між 

діяльністю людини і станом довкілля). 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх 

галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на 

індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, 

актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання 

надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, 

знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного 

досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої 

опори на результати дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу.  

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у 

розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала пріоритетне 

використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й корекції, 

збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку поведінку 

учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ природного і 

соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності.  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти 

інтегрованої програми за таким алгоритмом: 

˗ визначення цілей навчання;  

˗ створення картки понять з інших предметів (асоціативної 

павутинки, курсів, галузей, які допоможуть досягти цілей); 

˗ структурування програми за темами; 
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˗ вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; 

˗ розроблення показників досягнення очікуваних результатів. 

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую 

світ» передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних 

завдань дослідницького характеру, як от: 

˗ дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за 

допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; 

спільне – відмінне, до якого цілого воно належить); 

˗ дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? 

Для чого призначене?); 

˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення 

часової і логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно – 

наслідкових зв’язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим 

пов’язано?), догадка, висновок-узагальнення). 

Інформатична освітня галузь 

(інформатика) 

Пояснювальна записка 

Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини 

та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті людини;  

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності 

різноманітними засобами подання інформації; 

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема    

вмінь опрацьовувати текстову та графічну інформацію; 

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної 

техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;  
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- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого 

мислення учнів. 

За результатами формування предметної компетентність випускники 

початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та 

навички для: 

доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію); 

опрацювання інформації; 

перетворення інформації із однієї форми в іншу; 

створення інформаційних моделей; 

оцінки інформації за її властивостями. 

Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним 

поглибленням): 

 

Рівні навчання 

Засоби та  

об’єкти  

навчання 

Змістові лінії 

2 клас 3 клас 4 клас 

Графічний 

редактор 

Текстовий 

редактор 

Текстовий 

редактор 

Інформація. Дії з інформацією ☼ ☼  

Комп’ютерні пристрої для 

здійснення дій із інформацією 

☼ ☼  

Комп’ютерні програми. Меню та 

інструменти 

☼ ☼  

Об’єкт. Властивості об’єкта ☼ ☼  

Створення інформаційних моделей. 

Змінення готових. Використання. 

☼ ☼  

Алгоритми ☼ ☼  

 

Технологічна освітня галузь 

(дизайн і технології) 

Пояснювальна записка 
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Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через навчальний 

предмет «Дизайн і технології». 

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини 

засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та 

предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для 

розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й 

національного самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво; 

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського 

народу в праці, декоративно-прикладному мистецтві; 

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 

- вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології, 

раціонально використовувати матеріали; 

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і 

результати проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює 

вивчення питань гармонійного поєднання функціональності та естетичності у 

виробах; пошук та опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими; 

дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; розрізнення та 

читання графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей. 

Змістова лінія «Середовище проектування» спрямована на реалізацію 

творчого потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору 

особисто привабливих об’єктів праці; дизайнерське проектування –

моделювання і конструювання; виконання елементарних графічних зображень; 
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добір матеріалів за їх властивостями; читання інструкційних карток із 

зображеннями для поетапного виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає 

формування навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними 

інструментами та пристосуваннями; поетапне виготовлення виробів з 

використанням традиційних та сучасних технологій; раціональне використання 

матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування 

здатності оцінювати та презентувати результати проектно-технологічної 

діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно використовувати створені 

вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті 

для самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору. 

Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці вчитель 

визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

 

Мистецька освітня галузь 

(мистецтво) 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення 

загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної 

мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток 

креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне освоєння основ 
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художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого 

самовираження. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь 

застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, імпровізування 

та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають  твори мистецтва. Її реалізація 

передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, 

формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати 

мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на 

соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх 

мистецьких  досягнень і можливостей). Змістова лінія передбачає формування в 

учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, 

взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема у різних 

культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування 

уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки 

мистецтву.  

Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та 

інтегративного підходів.  

Мистецтво сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема, у 

процесі: 

● ·        усного висловлювання своїх вражень від мистецтва;  за допомогою 

коментування дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності 

(вільне володіння державною мовою/ здатність спілкуватися рідною). 

● здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення 

пропорцій,  визначення метру, запису ритму тощо) (математична 

компетентність). 

● спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи 

засобами мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, екологічна компетентність); 
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● самостійного (чи за допомогою дорослого) використання інформаційних 

технологій для отримання мистецької інформації, художнього творення 

(інформаційно-комунікаційна компетентність); 

● формування  уміння  визначати власні художні інтереси, досягнення і 

потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, 

сприймання, творення мистецтва (навчання впродовж життя); 

● співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, прикрашенні 

середовища для друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і 

колективний результат; використання мистецтва для отримання задоволення 

впливу на власний емоційний стан (громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 

можливостей); 

● опанування народних традицій, мистецтва рідного краю;  толерантного 

ставлення до мистецтва різних народів (культурна компетентність) 

● проявів  творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через 

втілення у практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і 

колективній); презентації результатів власних мистецьких досягнень 

(підприємливість та фінансова грамотність); 

● виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність). 

 Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або 

предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне 

мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу 

навчання всіх очікуваних результатів галузі. 

 

Фізкультурна освітня галузь 

(фізична культура) 

Пояснювальна записка 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток 

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в 

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 
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ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та 

виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, 

отримання задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, соціальної 

взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за 

спрощеними правилами; 

– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я 

та фізичного розвитку;  

– використання різних способів пошуку корисної інформації у 

довідникових джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-

комунікативних технологій і критичного мислення; 

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з 

фізичної культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та 

фізичного вдосконалення; 

– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-

гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності;  

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з фізичної 

культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, бажання 

керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, вигравати і 
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програвати; формування зацікавленості досягненнями українських спортсменів 

на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. 

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».  

Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших 

школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних 

вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний 

розвиток,  зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів умінь і 

навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання 

вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ 

корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла 

у просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням і перелізанням, 

стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей; формування 

правильної постави й профілактику плоскостопості.  
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4.1.2. Навчальний план для 1-2, 3-4 класів, які працюватимуть за 

освітньою програмою, розробленою авторським колективом під 

керівництвом Савченко О.Я. 

 

Навчальний план 

початкової освіти (1-Б, 2-А класи) 

на 2021/2022 н.р. 

 

Назва освітньої галузі 

 

 

Класи 

Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на рік 

1-Б клас 2-Аклас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому числі:  9+1/315+35 10+0.5/350+17,

5 

українська мова і література Навчання грамоти 7+1/245+35  

Українська мова  4+0,5/140+17,5 

Читання   3/105 

іншомовна освіта (англійська мова) Англійська мова 2/70 3/105 

Математична Математика 4/140 4/140 

Природнича 

Я досліджую світ 3/105 3/105 Соціальна, здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна  Дизайн і технології  1/35 1/35 
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Інформатична Інформатика  1/35 

Мистецька Образотворче мистецтво 1/35 1/35 

Музичне мистецтво 1/35 1/35 

Фізкультурна* Фізична культура 3/105 3/105 

Усього  22+1/770+35 24+0.5/840+17.

5 

Варіативний складник  

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/35 

Основи християнської мови  0,5/17,5 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи) 

23/805 25/875 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 

здобувача освіти  

20/700 22/770 
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Навчальний план 

початкової освіти ( 3-Б, 4-А клас) 

на 2020/2021 н.р. 

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на 

рік 

Кількість 

годин на рік 

3-Б клас 4-А клас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому числі: 
 

350+17,5 350+17,5 

українська мова і література 
Українська мова 

4+0,5/140+17,5 4+0,5/140+17

,5 

Літературне читання  
3/105 3/105 

іншомовна освіта  
Англійська мова 

3/105 3/105 

Математична 
Математика 

5/175 5/175 

Природнича 

Я досліджую світ 3/105 3/105 Соціальна, здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна  
Дизайн і технології  1/35 1/35 

Інформатична 
Інформатика 1/35 1/35 

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 

Музичне мистецтво 1/35 1/35 

Фізкультурна* 
Фізична культура 3/105 3/105 

Усього 
 25/875 25/875 
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Варіативний складник  

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/35 

Основи християнської мови 0,5/17,5 0,5/17,5 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи) 

26/910 26/910 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 

здобувача освіти  

23/805 23/805 

 

4.1.3. Освітня програма  для 1,2,3,4 класів які працюватимуть за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». 

Освітня програма початкової школи (далі — Програма) науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» (далі — Проєкт) розроблена на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (зі змінами, внесеними 

постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), розпоряджень Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою 

«Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті 

«Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 

67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження 

Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І 
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ступеня», від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського 

експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів», від 08.10.2019 р. № 1272 «Про затвердження типових навчальних 

програм для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти» та від 08.10.2019 р. 

№ 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3–4 класів закладів 

загальної середньої освіти». 

Загальний обсяг навчального навантаження: 

 для 1-х класах 805 годин/навчальний рік 

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік 

 для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік 

 для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒4 класів визначено 

відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до 

Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими гранично 

допустиме тижневе навантаження становить: 1 клас — 20 год/тижд.; 2 клас — 

22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.;  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:  

 1. Мовно-літературна освітня галузь.  

2. Математична освітня галузь.  

3. Природнича освітня галузь.  

4. Технологічна освітня галузь.  

5. Інформатична освітня галузь.  

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.  

7. Громадянська та історична освітня галузь.  

8. Мистецька освітня галузь.  

9. Фізкультурна освітня галузь. 

Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу 

наступності та перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, завдання 
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й загальні результати І циклу початкової освіти, що відображені в освітніх 

програмах відповідних освітніх галузей. 

 

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова) 

Пояснювальна записка 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти метою мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова) у Проєкті визнано формування в 

учнів 1–4-х класів системи ключових компетентностей (комунікативної, 

громадянської, соціальної, культурної, навчання впродовж життя тощо), 

загальнопредметних (мовленнєвої, мовної, читацької тощо) і предметних 

(компетентностей у галузі фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, будови 

слова, морфології, синтаксису, стилістики, культури мовлення, теорії та історії 

літератури тощо) в органічній єдності всіх компонентів — цінностей і ставлень, 

знань, умінь і навичок, досвіду діяльності, а також наскрізних умінь (читання з 

розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичного та 

системного мислення, здатності логічно обґрунтовувати позицію, творчості, 

ініціативності, конструктивного керування емоціями, здатності співпрацювати з 

іншими людьми).  

Згідно з Державним стандартом початкової освіти в результаті 

опанування змісту мовно-літературної освітньої галузі здобувач освіти:  

1) взаємодіє з іншими усно, критично сприймає та використовує 

інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;  

2) сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в 

текстах різних видів, медіатекстах та використовує її; сприймає художній текст 

як засіб збагачення естетичного та емоційно-чуттєвого досвіду;  

3) висловлює думки, почуття та ставлення, обґрунтовує їх, взаємодіє з 

іншими особами письмово та в режимі онлайн, дотримується норм літературної 

мови;  

4) досліджує індивідуальне мовлення — своє та інших осіб, використовує 

це для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх. 
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 З метою реалізації цілей мовно-літературної освітньої галузі (українська 

мова) та досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання 

виокремлено такі змістові лінії: «Взаємодію усно», «Читаю», «Взаємодію 

письмово», «Досліджую мовні та мовленнєві явища».  

До провідних завдань змістової лінії «Взаємодію усно» належить 

формування в учнів усної комунікативної компетентності як органічної 

складової соціальної компетентності, а саме: цінностей, ставлень, знань, умінь, 

навичок і досвіду ефективного усного спілкування (слухання, монологічного та 

діалогічного мовлення).  

Змістова лінія «Читаю» передбачає формування в учнів компетентності в 

галузі раціонального читання як інтегрованого особистісного утворення, що 

виявляється в розвитку мотивації до читацької діяльності, розумінні цінності 

читання в житті людини, наявності знань із теорії літератури і щодо 

особливостей читацької діяльності та шляхів підвищення її ефективності, 

здатності читати швидко з повним розумінням прочитаного та запам’ятовувати 

важливу інформацію, в умінні свідомо обирати тексти для читання, 

переказувати їх, аналізувати та інтерпретувати як у логічному, так і в емоційно-

чуттєвому контекстах, у спроможності до літературної та інших видів творчості 

з урахуванням ідей, ставлень, міркувань, емоцій, що викликані прочитаним.  

Змістова лінія «Взаємодію письмово» спрямована на формування в учнів 

компетентності в галузі писемного мовлення, що виявляється в їхньому 

прагненні та здатності створювати письмові висловлення (зокрема, онлайн-

повідомлення) відповідно до норм літературної мови та з урахуванням їхньої 

мети, адресата, особливостей різних типів і жанрів, а також редагувати 

письмові тексти.  

Змістова лінія «Досліджую мовні та мовленнєві явища» спрямована на 

формування в учнів прагнення та здатності вивчати мовлення як процес 

використання мови під час спілкування й удосконалювати власне мовлення, 

аналізуючи здобуту інформацію, а також досліджувати українську мову як засіб 

людського спілкування і галузь наукового знання, використовуючи результати 

дослідження у власній мовленнєвій діяльності.  
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Змістові лінії реалізуються через навчальний предмет «Українська мова» 

(1−3 класи — 6 год/тижд.) та інтегрований курс «Я пізнаю світ», у якому на 

мовно-літературну освітню галузь (українська мова та література) у 1‒3 класах 

відведено по 1 год/тижд. Загальна кількість навчальних годин, що виділяються 

на мовно-літературну освітню галузь (українська мова та література), — 7 

год/тижд. На уроках української мови і навчального предмета «Я пізнаю світ» 

реалізуються інтерактивні освітні технології та технології критичного 

мислення, SТЕM-освіти, раціонального читання, повного засвоєння навчальних 

одиниць. 

Математична освітня галузь 

(математика) 

Пояснювальна записка 

 Домінантою змін у системі початкової освіти України є її модернізація на 

засадах компетентнісного підходу. Відповідно до Державного стандарту 

початкової освіти (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 

688) метою математичної початкової освіти в Проєкті визнано формування в 

учнів математичної компетентності як ключової в єдності взаємопов’язаних 

компонентів (знань, умінь і навичок, цінностей і ставлень), інших ключових 

компетентностей і наскрізних умінь; розвиток математичних здібностей, 

логічного мислення, креативності, здатності розпізнавати і моделювати процеси 

та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням 

математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір і 

використовувати здобуті знання в повсякденному житті.    

Згідно з Державним стандартом початкової освіти в результаті 

опанування змістом математичної освітньої галузі здобувач освіти: 

 1) досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із 

застосуванням математичних методів; 

2) моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для 

розв’язування різноманітних задач;  

3) критично оцінює дані, процес та результат розв’язування навчальних і 

практичних задач;  
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4) застосовує досвід математичної діяльності для пізнання 

навколишнього світу.  

З метою реалізації цілей математичної освітньої галузі та досягнення 

здобувачами освіти загальних результатів навчання виокремлено такі змістові 

лінії: «Математика навколо мене», «Вивчаю математичні процеси та явища», 

«Критично оцінюю дані та власну математичну діяльність», «Досліджую 

навколишній світ засобами математики».  

Згідно з Державним стандартом початкової освіти провідними цілями 

змістової лінії «Математика навколо мене» визнано: формування в учнів 

1‒3-х класів стійкого інтересу до математики, уявлення про математику як 

частину загальнолюдської культури, як метод пізнання навколишнього світу, 

розуміння значущості математики для подальшого суспільного прогресу; 

створення умов для формування логічного й абстрактного мислення дітей, 

забезпечення їхнього інтелектуального розвитку. Досягнення цих цілей 

виявляється, зокрема, у здатності дітей розпізнавати серед ситуацій зі свого 

життя ті, які потребують перелічування об’єктів, вимірювання величин, 

обчислення; аналізувати проблемні ситуації зі свого життя; визначати групу 

пов’язаних між собою величин для розв’язування повсякденних проблем 

математичного змісту; прогнозувати результат виконання арифметичних дій. 

  Основною метою змістової лінії «Вивчаю математичні процеси та 

явища» відповідно до Державного стандарту початкової освіти визнано міцне і 

свідоме опанування учнями системи математичних знань, умінь і навичок, 

необхідних для продовження математичної освіти в основній школі та вивчення 

суміжних дисциплін.  

Змістова лінія «Критично оцінюю дані та власну математичну діяльність» 

передбачає формування в учнів 1‒3-х класів критичного й логічного мислення.  

Реалізація ключової мети змістової лінії «Досліджую навколишній світ 

засобами математики» — створення умов для розвитку математичних 

здібностей учнів — вимагає розв’язування таких взаємопов’язаних завдань, 

визначених Державним стандартом початкової освіти: формування в дітей 

здатності визначати істотні, спільні й відмінні ознаки об’єктів навколишнього 
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світу; порівнювати, об’єднувати їх у групу і розподіляти на групи за спільною 

ознакою; лічити об’єкти, позначати числом результат лічби; порівнювати числа 

та впорядковувати їх; конструювати площинні та об’ємні фігури з підручного 

матеріалу, створювати макети реальних та уявних об’єктів; вимірювати 

величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів.  

Змістові лінії реалізуються через навчальний предмет «Математика» (1 

клас — 3 год/тижд.; 2−3 класи — 4 год/тижд.) та інтегрований курс «Я пізнаю 

світ», у якому на математичну освітню галузь у 1−3 класах відведено 1 

год/тижд. На уроках математики та навчального предмета «Я пізнаю світ» 

реалізуються інтерактивні освітні технології та технології критичного 

мислення, SТЕM-освіти, раціонального читання, повного засвоєння навчальних 

одиниць, збагачення освітнього процесу. 

 

Природнича освітня галузь 

Пояснювальна записка 

Реалізація компетентнісної моделі початкової освіти в Проєкті на засадах 

STEM-освіти як аксіологічного імперативу розвитку національних освітніх 

систем у світі вимагає суттєвого осучаснення змісту природничої освітньої 

галузі, удосконалення методів, форм і засобів навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти метою природничої 

освітньої галузі в початковій школі Проєкту визнано формування 

компетентностей у галузі природничих наук, техніки й технологій, екологічної 

та інших ключових компетентностей на основі опанування знань, умінь і 

способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з 

природою; формування основ наукового світогляду й критичного мислення; 

становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки учнів у 

навколишньому світі завдяки усвідомленню ними принципів сталого розвитку. 

 Згідно з Державним стандартом початкової освіти в результаті 

опанування змістом природничої освітньої галузі здобувач освіти:  
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1) відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає 

відповіді на запитання, спостерігає, експериментує й моделює, виявляє 

допитливість і отримує радість від пізнання природи;  

2) опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, що 

отримана з доступних джерел, і подає її в різних формах;  

3) усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, 

пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, значення 

відповідальної діяльності в природі;  

4) критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і 

творчо його використовує для розв’язання проблем природничого характеру.  

З метою реалізації цілей природничої освітньої галузі та досягнення 

здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання виокремлено такі 

змістові лінії: «Я — дослідник», «Я у світі», «Я — винахідник».  

Змістові лінії «Я — дослідник» і «Я — винахідник» спрямовані на 

реалізацію одного з основних завдань SТЕM-освіти — формування в учнів 

дослідницької компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій 

як єдності концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних 

концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й 

розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної 

(здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до 

рефлексії), операційної (здатність охайно та гнучко виконувати операції), 

аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі 

спроможністю вірити у власну ефективність).  

Робота з формування в учнів дослідницької та винахідницької 

компетентностей розпочинається з 1-го класу й спрямовується на забезпечення 

здатності здобувачів освіти формулювати запитання наукового характеру та 

інженерні завдання; створювати й використовувати моделі; планувати й 

проводити дослідження; аналізувати й інтерпретувати дані; використовувати 

математичний апарат; конструювати наукові пояснення та проєктувати 

інженерні рішення; будувати аргументи на основі фактів; отримувати, 

оцінювати й коректно інтерпретувати інформацію. 
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 Визначаючи цілі, зміст, методи, форми й засоби змістової лінії «Я у 

світі», ми враховували те, що характерною особливістю STEM-освіти є 

фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні учнями 

предметів природничоматематичного циклу, починаючи з 1-го класу, та 

формуванні в них знань про такі узагальнювальні (наскрізні) поняття, як 

закономірності, масштаб, пропорційність, величини, системи, моделі систем, 

матерія, енергія, структура і функції, стабільність і змінність тощо.  

Змістові лінії реалізуються в повному обсязі через інтегрований 

навчальний предмет «Я пізнаю світ», у якому на природничу, технологічну, 

соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську й історичну освітні галузі як 

взаємопов’язані складові цілісної картини світу відводиться в 1–3 класах 4 

год/тижд.  

 

Іншомовна освітня галузь 

(Іноземна мова (англійська мова)) 

Пояснювальна записка 

Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає у 

формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується 

лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з 

віковими можливостями учнів початкових класів. Початковий етап навчання 

іноземної мови у сучасному закладі загальної середньої освіти надзвичайно 

важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи 

іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого 

її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для 

формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та 

орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й 

писати в межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Зміст навчання іноземної мови в початковій школі 

добирається відповідно до психофізіологічних особливостей учнів молодшого 

шкільного віку. У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням 

іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, 
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умотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом 

міжкультурного спілкування. Завдання іноземних мов у реалізації мети 

початкової освіти Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, 

процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах 

оволодіння іноземною мовою в контексті міжкультурної парадигми, що 

передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з 

його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до 

міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, 

визначених навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні досягають рівня 

PreА1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному 

виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.  

Завдання полягає у формуванні вмінь:  

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою;  

• розуміти на слух зміст автентичних текстів;  

• читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів та 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 у 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.  

Функції іноземних мов у реалізації мети початкової освіти У процесі 

навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і 

розвивальна функції.  
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Освітня функція спрямована на:  

• усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя в 

мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;  

• здобуття знань про культуру, історію, реалії та традиції країн виучуваної 

мови;  

• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);  

• розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад 

для оволодіння іноземною мовою;  

• формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для 

задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з 

підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами 

тощо).  

Виховна функція сприяє:  

• формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу 

спілкування, поваги до народу — носія цієї мови, толерантного ставлення до 

його культури, звичаїв і способу життя; 

 • розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 

суспільстві;  

• емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує; 

• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися 

нею як засобом спілкування. 

 Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:  

• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;  

• готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;  

• потреби подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної 

мови;  

• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання 

проблемно-пошукової діяльності.  

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» у початковій школі. 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до 
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організації навчання у закладах загальної середньої освіти на основі ключових 

компетентностей як результату навчання 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

 

1 Спілкування 

державною 

Уміння: 

 використовувати українознавчий компонент в 

усіх видах мовленєвої діяльності; 

 засобами іноземної мови популяризувати 

Україну, українську мову, культуру, традиції. 

Ставлення: 

 гордість за Україну, її мову та культуру; 

 розуміння потреби популяризувати Україну у 

світі засобами іноземних мов; 

 готовність до міжкультурного діалогу. 

2 

 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

 

Реалізується через предметні компетентності. 

 

3 

 

Математична ко

мпетентність 

Уміння: 

 розв’язувати комунікативні та навчальні 

проблеми, застосовуючи логіко-математичний 

інтелект. 

Ставлення: 

 готовність до пошуку різноманітних способів 

розв’язання комунікативних і навчальних 

проблем. 

4 

 

 

Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: 

 описувати іноземною мовою природні явища, 

аналізувати та оцінювати їх роль у 

життєдіяльності людини. 

Ставлення: 

https://uchika.in.ua/filosofseka-dumka-starodavneoyi-rusi.html
https://uchika.in.ua/kompetentniste-yak-pedagogichne-yavishe-ponyattya-ta-sutniste.html
https://uchika.in.ua/kompetentniste-yak-pedagogichne-yavishe-ponyattya-ta-sutniste.html
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  інтерес до природи та почуття відповідальності за 

її збереження. 

5 

 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

 

 

Уміння: 

 вивчати іноземну мову використанням 

спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних 

мереж; 

 створювати інформаційні об’єкти іноземними 

мовами; 

 спілкуватися іноземною мовою з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 застосовувати ІКТ відповідно до поставлених 

завдань. 

Ставлення: 

 готовність дотримуватись мережевого етикету. 

6 Уміння вчитися 

упродовж життя 

 

 

Уміння: 

 самостійно працювати з підручником, шукати 

нову інформацію з різних джерел та критично 

оцінювати її; 

 організовувати свій час і навчальний простір; 

 оцінювати власні навчальні досягнення. 

Ставлення: 

 впевненість у спілкуванні іноземною мовою; 

 подолання власних мовних бар’єрів; 

 наполегливість; 

 внутрішня мотивація та впевненість в успіху. 

7 

 

Ініціативність і 

підприємливість 

 

Уміння: 

 ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн 

взаємодію іноземною мовою для розв’язання 

конкретної життєвої ситуації. 

Ставлення: 

https://uchika.in.ua/kniga-kalendarno-tematichne-planuvannya-do-navchaleno-metodich.html
https://uchika.in.ua/djutta-douvitsas-gamst-zigrid-ksantos-kretcshmer.html
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 дотримання етичної поведінки під час 

розв’язання життєвих ситуацій; 

 комунікабельність та ініціативність; 

 креативність. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

 формулювати власну позицію; 

 співпрацювати з іншими на результат, 

спілкуючись іноземною мовою. 

Ставлення: 

 толерантність у спілкуванні з іншими. 

9 

 

Обізнаність та 

самовираження 

у сфері культури 

Уміння: 

 висловлювати іноземною мовою власні почуття, 

переживання і судження. 

Ставлення: 

 усвідомлення цінності культури для людини і 

суспільства; 

 повага до багатства і розмаїття культур. 

10 

 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

 

Уміння: 

 пропагувати здоровий спосіб життя засобами 

іноземної мови. 

Ставлення: 

 сприймання природи як цілісної системи; 

 готовність обговорювати питання, пов’язані із 

збереженням навколишнього середовища; 

 відповідальне ставлення до власного здоров’я та 

безпеки. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами всіх 

навчальних предметів і є метапредметними.  

https://uchika.in.ua/vzayemozvyazok-refleksiyi-ta-empatiyi-pri-virisheni-skladnih-j.html
https://uchika.in.ua/energodarsekoyi-misekoyi-radi.html
https://uchika.in.ua/1-povidomlennya-temi-uroku-motivaciya-navchalenoyi-diyalenosti.html
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Виокремлення в навчальних програмах таких інтегрованих змістових 

ліній, як «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання 

й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.  

Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення іноземної мови в 

спеціалізованих школах із поглибленим вивченням та в закладах загальної 

середньої освіти. Діяльність та уміння із змістових ліній добираються 

відповідно до комунікативної потреби, тематики ситуативного спілкування, 

віку та рівня підготовленості учнів. Інтегровані змістові лінії та орієнтовні 

способи їх реалізації у початковій школі Змістова лінія «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» спрямована на формування основ соціальної активності, 

відповідальності та екологічної 80 свідомості, готовності брати участь у 

вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства. 

 Засобами іноземних мов учнів орієнтують на: 

• сприймання природи як цілісної системи;  

• взаємозв’язок людини й навколишнього середовища;  

• готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням навколишнього 

середовища.  

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприяє 

формуванню основ відповідального ставлення до громади і суспільства. 

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на: 

• усвідомлення дитиною власних прав і обов’язків;  

• формування толерантного ставлення до інших; 

• уміння співпрацювати та ухвалювати спільні рішення. 

 Реалізація змістової лінії «Здоров’я і безпека» сприяє формуванню 

безпечного життєвого середовища та основ здорового способу життя. Засобами 

іноземних мов учнів орієнтують на:  

• розуміння правил безпечної поведінки;  

• усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; 

• дотримання здорового способу життя.  
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Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямована на 

розуміння практичних аспектів фінансових питань. Засобами іноземних мов 

учнів орієнтують на:  

• усвідомлення власних фінансових потреб; 

• продукування ідей та їх реалізацію;  

• уміння визначати пріоритети та планувати дії. 

 

Технологічна освітня галузь Дизайн і технології 

Пояснювальна записка 

 Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований 

курс «Дизайн і технології». Метою навчання дизайну і технологій є розвиток 

особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, 

формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних 

для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й 

національного самовираження.   

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво;  

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в 

праці, декоративно-ужитковому мистецтві;  

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах;  

- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 

 - формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір.  

           Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проєктування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».  

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює 

вивчення питань гармонійного поєднання функціональності та естетичності у 
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виробах; пошук та опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими; 

дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; розрізнення та 

читання графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей.  

Змістова лінія «Середовище проєктування» спрямована на реалізацію 

творчого потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору 

особисто привабливих об’єктів праці; проєктування — моделювання і 

конструювання; виконання елементарних графічних зображень; добір 

матеріалів за їхніми властивостями; читання інструкційних карток із 

зображеннями для поетапного виготовлення виробу.  

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає 

формування навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними 

інструментами та пристосуваннями; поетапне виготовлення виробів з 

використанням традиційних та сучасних технологій; раціональне використання 

матеріалів.  

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування 

здатності оцінювати та презентувати результати проєктно-технологічної 

діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно використовувати створені 

вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті 

для самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору.  

Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем, 

розв’язання життєвих проблем, встановлення взаємозв’язків з іншими освітніми 

галузями. Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці вчитель 

визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

Обов’язковою умовою проведення занять є виготовлення корисного й 

естетичного виробу — індивідуально, у парі або групі, оцінювання і 

презентація результатів навчання. Увага акцентується на організації робочого 

місця, правилах внутрішнього розпорядку, безпеки  

праці та санітарних норм. 

Інформатична освітня галузь  

(Інформатика) 

Пояснювальна записка 
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Метою навчання інформатики є різнобічний розвиток особистості дитини 

та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної та інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті людини; формування вмінь описувати об’єкти реальної та 

віртуальної дійсності різноманітними засобами подання інформації; 

формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема вмінь 

опрацьовувати текстову та графічну інформацію; формування в дітей 

початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для розв’язування 

навчальних, творчих і практичних задач; розвиток логічного, алгоритмічного, 

творчого та об’єктно орієнтованого мислення учнів.  

За результатами формування предметної компетентності випускники 

початкової школи повинні використовувати початкові знання, уміння та 

навички для: - доступу до інформації (знання про те, де шукати і як отримувати 

інформацію); - опрацювання інформації; - перетворення інформації з однієї 

форми в іншу; - створення інформаційних моделей; - оцінки інформації за її 

властивостями. Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним 

поглибленням):  

                 Рівні навчання 

                Засоби та об’єкти                      

                              навчання 

 

Змістові лінії 

3 клас 4 клас 

Текстовий редактор Текстовий редактор 

Інформація. Дії з 

інформацією 

+ + 

Комп’ютерні пристрої для 

здійснення дій з 

інформацією 

+ + 

Комп’ютерні програми. Меню 

та інструменти  

+ + 

Об’єкт. Властивості об’єкта  + + 

Створення інформаційних + + 
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моделей. Змінення готових. 

Використання  

Алгоритми  + + 

 

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні 

дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити 

приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з 

інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати 

інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та 

використання в навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному 

етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування 

складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє 

формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на 

вищому рівні узагальнення. 

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій з інформацією» 

передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно 

зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому 

сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для 

практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища інтернету, 

додатки для мобільних пристроїв).   

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» 

розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих 

властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, 

їхніх властивостей і значень цих властивостей, упорядковувати та групувати 

об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень 

властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Учаться 

будувати складні об’єкти із запропонованих частин, зокрема самостійно 

доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них 

різними способами — у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, 

презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; 

досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має 
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пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових 

ліній курсу.   

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. 

Використання» забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в 

різних програмних середовищах, зокрема в табличній формі; початкових 

навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для 

вирішення навчальних завдань; сприймати та представляти інформацію у 

вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, 

створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; 

створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати 

готові зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів.  

 Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття 

виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, 

основних алгоритмічних структур, зокрема слідування, розгалуження та 

повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості 

алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для 

відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх 

команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст 

завдань на складання алгоритму для виконавців; уміння розв’язувати задачі з 

повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати 

послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки. 

Особливості організації освітнього процесу: для дотримання норм 

безпеки дитини рекомендується організовувати навчання в закритому 

захищеному інформаційному середовищі. Облікові записи для електронного 

листування та співпраці в мережі створює адміністратор закладу освіти.  

Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмета здійснюється 

в таких аспектах:  

1) рівень володіння теоретичними знаннями;  

2) здатність до застосування вивченого матеріалу в практичній діяльності;  

3) свідоме та відповідальне ставлення до етичних, міжкультурних та правових 

норм інформаційної взаємодії;  
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4) уміння співпрацювати;  

5) використання матеріалу із повсякденного життя, навчальних предметів;  

6) свідоме знання правил безпечної праці. 

 

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна 

освітні галузі «Я досліджую світ». 

Пояснювальна записка 

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами 

або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, 

процесуальна, міжгалузева; у межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під 

час тематичних днів, у процесі проєктної діяльності) за активного використання 

міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для 

розв’язування учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються 

навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Метою навчальної програми є особистісний розвиток учнів початкових  

класів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних 

видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про 

природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та 

соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують 

здатність учнів розв’язувати практичні задачі.  

          Досягнення поставленої мети передбачає розв’язування таких завдань: ˗ 

формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання 

себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, 

обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, 

класифікація, установлення логічної та часової послідовності подій, критична 

оцінка побаченого (почутого), установлення зв’язків і залежностей у природі і 

суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на 

здоров’я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз  

наслідків ризикованої поведінки); 

 ˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної 

належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та 
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природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам’ятних дат і подій; ˗ розвиток 

толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її 

пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової 

відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя 

в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості.  

         Тематична основа курсу реалізується завдяки змістовим лініям, які 

визначені Державним стандартом початкової освіти: «Людина» (пізнання себе, 

своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); «Людина серед людей» 

(стандарти поведінки в сім’ї, у суспільстві; моральні норми; навички співжиття 

і співпраці); «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена 

суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у 

світові досягнення); «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності 

світу людей, культур, звичаїв).     

           Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх 

галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на 

індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, 

актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку).  

          Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання 

надається його зв’язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, 

знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного 

досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої 

опори на результати дослідження об’єктів і явищ навколишнього світу.  

Педагогічна стратегія, яка спиралась на наслідувальні механізми у 

розвитку пізнавальних процесів учнів початкових класів і передбачала 

пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й корекції, 
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збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку поведінку 

учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ природного і 

соціального оточення, спрямовується у сферу пошукової діяльності.  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти 

інтегрованої програми за таким алгоритмом: ˗ визначення цілей навчання; ˗ 

створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, 

галузей, які допоможуть досягти цілей); ˗ структурування програми за темами; ˗ 

вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; ˗ розроблення 

показників досягнення очікуваних результатів.  

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую 

світ» передбачають включення учнів у практику виконання різноманітних 

завдань дослідницького характеру, як-от: ˗ дослідження-розпізнавання (Що це? 

Яке воно? Обстеження за допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими 

предметами, явищами; спільне — відмінне, до якого цілого воно належить); ˗ 

дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого 

призначене?); ˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, установлення 

часової і логічної послідовності явищ, подій; установлення причинно-

наслідкових зв’язків (Чому? Яким чином? Від чого  

залежить? З чим пов’язано?), догадка, висновок, узагальнення). 

Мистецька освітня галузь Мистецтво. 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва в школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційноестетичних 

переживань; 
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 – пробудження інтересу до пізнання творів різних видів мистецтва; виховання 

гордості за здобутки рідного мистецтва й поваги до творчості інших етносів та 

народів;  

– формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови та 

оцінювання творів мистецтва відповідно до вікових можливостей з 

використанням мистецької термінології;  

– оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості;  

– формування елементарних умінь застосовувати цифрові технології у 

мистецькій творчості й презентувати здобутки;  

– розвиток мистецьких здібностей, здатності самовираження й керування 

власними емоційними станами через мистецтво та різні види художньої 

творчості;  

– формування здатності встановлювати асоціації між видами мистецтва; між 

мистецтвом і явищами довкілля; 

– досягнення усвідомлення значення мистецтва в житті людини; 

– виховання культури глядача-слухача; 

– формування здатності об’єктивно оцінювати творчі здобутки свої та інших. 

Реалізація поставленої мети і завдань здійснюється за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення 

загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної 

мистецької освіти.  

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток 

креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне опанування основ 

художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого 

самовираження. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь 

застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, імпровізування 

та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають твори мистецтва. Її реалізація передбачає 
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розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в 

них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, 

виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення. 

 Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на 

соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх 

мистецьких досягнень і можливостей). Змістова лінія передбачає формування в 

учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, 

взаємодіяти з іншими через мистецтво в середовищі, зокрема в різних 

культурномистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування 

уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки 

мистецтву.  

Опанування учнями мистецтва в початковій школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та 

інтегративного підходів. Мистецтво сприяє формуванню ключових 

компетентностей, зокрема, у процесі:  

  усного висловлювання своїх вражень від мистецтва (за допомогою  

коментування дорослого) й оцінювання власної художньо-творчої діяльності 

(вільне володіння державною мовою/здатність спілкуватися рідною);  

 визначення пропорцій, метра, запису ритму тощо) (математична  

компетентність);  

 спостереження, дослідження й відтворення довкілля та явищ природи  

засобами мистецтва (компетентності в галузі природничих наук, техніки і 

технологій, екологічна компетентність);  

 самостійного (чи за допомогою дорослого) використання інформаційних  

технологій для отримання мистецької інформації, художнього творення 

(інформаційно-комунікаційна компетентність);  

 формування уміння визначати власні художні інтереси, досягнення й  

потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, 

сприймання, творення мистецтва (навчання впродовж життя);  

 співпраці з іншими, зокрема участі в мистецьких заходах, прикрашенні  
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середовища для друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і 

колективний результати; використання мистецтва для отримання задоволення 

(впливу на власний емоційний стан) (громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 

можливостей);  

 опанування народних традицій, мистецтва рідного краю; толерантного  

ставлення до мистецтва різних народів (культурна компетентність);  

 проявів творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через  

утілення в практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і 

колективній); презентації результатів власних мистецьких досягнень 

(підприємливість та фінансова грамотність);  

 виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність).  

Культурна компетентність як стрижнева для мистецької освітньої галузі є 

інтегральною стосовно інших ключових компетентностей. 

          Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або 

предмети вивчення за окремими видами мистецтва (наприклад, музичне 

мистецтво, образотворче мистецтво тощо) за умови реалізації впродовж  

циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі. 

Фізкультурна освітня галузь  

(Фізична культура) 

Пояснювальна записка 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток 

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в 

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять і 

виховання фізично загартованих та патріотично налаштованих громадян 

України.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 – виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, 
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отримання задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, 

соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності;  

– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри 

за спрощеними правилами; 

– розвиток у молодших школярів здатності встановлювати  

причиннонаслідкові зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану 

свого здоров’я та фізичного розвитку;  

– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових 

джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій 

і критичного мислення;  

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної 

культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення; 

 – розвиток у молодших школярів здатності застосовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання власного фізичного стану, дотримуватися 

санітарно-гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі 

фізкультурнооздоровчої діяльності;  

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з 

фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для 

розвитку фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, 

бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, 

вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських 

спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях.  

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».  
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Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших 

школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних 

вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний 

розвиток, зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів умінь і 

навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання 

вправ основної гімнастики, організовуючих вправ, елементів акробатики, вправ 

корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла 

у просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням і перелізанням, 

стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей; формування 

правильної постави й профілактику плоскостопості.  

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в 

молодших школярів ініціативності, активності та відповідальності у процесі 

рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; забезпечення 

усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування 

уміння боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю сприймати поразку, 

контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, 

оцінювати власні можливості в процесі ігрової та змагальної діяльності, 

виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення 

користуватися своїми перевагами і визнавати недоліки в тактичних діях у 

різних видах спорту, планувати та реалізувати спортивні проекти (турніри, 

змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання 

естафет. 

Очікувані результати навчання випускників проєктних класів у повному 

обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів 

молодшого шкільного віку після першого циклу початкової освіти, що 

визначені Державним стандартом початкової освіти. Вони презентовані в 

освітніх програмах відповідних освітніх галузей, а встановлення ступеня їх 

досягнення учнями проєктних класів здійснюється відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти за допомогою формувального оцінювання, що має 

на меті:  

 супроводжувати навчальний поступ учнів;  
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 вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;  

 діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; 

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  

 аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо  

корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб 

учнів;  

 підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих  

результатів;  

 запобігати побоюванням помилитися;  

 плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;  

 виховувати ціннісні якості особистості.  

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і 

корекції в знаннях, уміннях, навичках.  

Організація освітнього процесу Проєктні класи працюють за освітніми 

програмами науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», 

використовуючи авторські навчально-методичні комплекти (навчальна 

програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з 

друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують 

освітні  завдання Проєкту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого 

шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України 

та видаються позабюджетним коштом. В освітньому процесі проектних класів 

реалізуються: 

  інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, 

зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах; технології 

навчання в грі; метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, 

тренінги особистісного зростання), що спрямовані на становлення учнів як 

суб’єктів успішної та щасливої життєдіяльності, патріотів України, активних 

членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні 

демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно 
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та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими 

людьми; 

 технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації  

національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка 

фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій;  

 технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів  

таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), 

як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, 

критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та 

навчальної інформації за обмежений час.  

 технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на 

методиці повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і 

психомоторній сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії поетапного формування 

розумових дій П. Гальперіна, методі інтервального повторення Г. Еббінгауза;  

 технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній 

моделі збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model).  

Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, що 

спрямовані на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності всіх 

її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних якостей 

(креативності, цілеспрямованості, наполегливості, відданості справі, 

впевненості у власних силах тощо), пізнавальних процесів та уваги, здатності 

до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування учнями на 

теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання винахідницьких задач.  

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української 

освіти в європейський і світовий освітній простір доцільним виявляється 

виділення годин варіативної складової на мовно-літературну освітню галузь 

(іноземна мова). 
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4.1.4 Навчальний план для 1,2,3,4 класів які працюватимуть за  

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» 

Назва освітньої галузі 
Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на тиждень 

1-А клас 

Т.1 

2-Б клас 

Т.1 

3-А клас 

Т.1 

4-Б клас 

Т.1 

Мовно-літературна Українська мова 6/210 6/210 6/210 6/210 

Мовно-літературна Іноземна мова 2+1/70+35 3/105 3/105 3/105 

Математична Математика 3/105 
3+1/105+3

5 
4/140 4/140 

Мовно-літературна 

Я пізнаю світ* 8/280 
8+1/280+3

5 

8+1/280+3

5 

8+1/280+3

5 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна*** 

Мистецька 

Інформатична 

Інформатична Інформатика   1/35 1/35 

Мистецька Мистецтво** 1/35 1/35 1/35 1/35 

Фізкультурна*** Фізична культура 2/70 2/70 2/70 2/70 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1/35 2/70 1/35 1/35  

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження учня 
20/700 22/770 23/805 23/805 

2

2 

Загальна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу 

на групи) 

23/805 25/875 26/910 26/910 
2

4 
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4.2 Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня 

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) 

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

закладів загальної середньої освіти складає 10 780 годин/навчальний рік: 

для 1-А гімназійного,1-Б гімназійного класів – 2170 годин/навчальний 

рік, 

для 2-А гімназійного, 2-Б гімназійного класів – 2380 годин/навчальний 

рік, 

для 3-Агімназійного, 3-Б гімназійного класів – 2450 годин/навчальний 

рік,  

для 4 гімназійного класу– 1260 годин/навчальний рік,  

для 5 гімназійного, 9 класів – 2520 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює 

навчальний план, 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 
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групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

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

року за № 229/6517 (зі змінами). У 4 гімназійному класі здійснюється поділ на 

групи при вивченні таких предметів: українська мова, англійська мова, 

німецька мова. У 5 гімназійному класі здійснюється поділ на групи при 

вивченні таких предметів: англійська мова, німецька мова. 

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, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету.  

Години варіативної складової розподіляються на: 

 упровадження курсів за вибором ( «Логіка» - 2-Б гімназійний; «Основи 

християнської етики» 1-А гімназійний, 1-Б гімназійний, 2-А гімназійний, 2-

Б гімназійний; курс «Захисник України» 9 клас); 

 факультативні курси («Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 9 

клас; «Захисник України» 5 гімназійний, «Розв’язування задач» (хімія) – 4 

гімназійний). 

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 
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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. 
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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; 
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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 
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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. 



78 

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 

 

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 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на 

практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. 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 



79 

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.  

        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. 

Організація освітнього процесу 

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, 

досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми - дослідницькі, 

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

дитяче волонтерство тощо. 

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, навчальні екскурсії, які проводитимуться 

впродовж навчального року та у межах навчальних програм. 

Форми оцінювання здобувачів освіти 



80 

 Оцінювання досягнень з навчальних предметів та курсів за вибором 

здобувачів освіти здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  затверджених  наказом 

Міністерства освіти та науки від 21.08.2013 № 1222 « Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти». Факультативні заняття 

оцінюванню не підлягають. 

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. 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти 

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. 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

Освітній процес здійснюють висококваліфіковані педагоги з багаторічним 

досвідом роботи на засадах академічної доброчесності. Для забезпечення 

якісної освіти у школі ІІ ступеня окрім вчителів-предметників працюють 
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асистенти вчителів, класні керівники, соціальний педагог та практичний 

психолог. 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

Предмет, який 

викладає 
Стаж  Категорія, звання 

1.  Білик В.С. Математика 28років 
Вища, старший 

вчитель 

2.  Білик О.І. Математика 40 років 
Вища, вчитель- 

методист 

3.  Богоніс Г.Г. Англійська мова 39 років 
Вища, вчитель- 

методист 

4.  Божук Д.С. Біологія 1 рік Бакалавр 

5.  Бугира О.В. 
Українська мова та 

література 
40 років  

Вища, вчитель- 

методист 

6.  Буцій О.В. Фізика, астрономія 29 років 
Вища, старший 

вчитель 

7.  Гелета Д.В. Англійська мова 14 років І 

8.  Гутор Д.З. 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

44 роки Вища,  

9.  Демків О.М. 
Українська мова та 

література 
37 років Вища,  

10.  Демків З.Р. 
Українська 

література 

5 років. 2 

місяці 
Спеціаліст 

11.  Дудка В.З. Географія 26 років 
Вища, вчитель-

методист 

12.  Журавель О.М. Англійська мова 17 років ІІ 

13.  Забчук М.П. Фізична культура 8 років ІІ 

14.  Задорожний В.І. 
Образотворче 

мистецтво, основи 
30 років І 
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здоров’я 

15.  Кованюк В.Я. 

Історія України, 

всесвітня історія, 

правознавство, 

природознавство, 

курс «Захисник 

України», 

факультативний 

курс «Захисник 

України» 

16 років, 8 

місяців 
Вища 

16.  Костюк О.В. 
Практичний 

психолог 
22 роки І 

17.  Крайник О.Є. 
Українська мова та 

література 
45 років 

Вища, старший 

вчитель 

18.  Липка О.Р. 

Заступник 

директора з 

виховної оботи, 

історія України, 

всесвітня історія, 

мистецтво, 

громадянська 

освіта 

16 років 7 

місяців 
І 

19.  Лозовська І.І. Хімія, біологія 14 років І  

20.  Лозовська Л.М. 
Історія України, 

всесвітня історія 

34 роки, 7 

місяців 

Вища, вчитель-

методист 

21.  Миколаєнко Т.В. Німецька мова 16 років Вища 

22.  Мимрик М.Р. 

Музичне 

мистецтво, 

мистецтво 

21 рік 
Вища, старший 

вчитель  

23.  Нечесна В.Я. Німецька мова 27 років Вища,  
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24.  Перейма Т.В. 
Педагог-

організатор 

21 рік, 6 

місяців 
І 

25.  Петрушка О.І. Фізична культура 10 місяців Спеціаліст 

26.  Пилипчук В.П 
Математика, 

інформатика 

30 років, 8 

місяців 
Вища 

27.  Стецяк О.О. Біологія 41 рік 
Вища, вчитель-

методист 

28.  Сулятицька М.І. 

Англійська мова, 

основи 

християнської 

етики 

14 років Вища 

29.  Танькова О.М. Англійська мова 
23 роки, 6 

місяців 

Вища, вчитель-

методист 

30.  Ухач Ю.О. 
Соціальний 

педагог 
3 роки, 4 місяці Спеціаліст 

31.  Хабінець Н.Я. Асистент вчителя 
17 років, 5 

місяців 
ІІ 

32.  Чорняк З.М. 
Зарубіжна 

література 
28 років 

Вища, старший 

вчитель 

33.  Чміль О.В. Асистент вчителя 4 роки Спеціаліст 

34.  Яворівська О.З. Інформатика 
18 років, 5 

місяців 

Вища, вчитель-

методист  

35.  Ярмоленко С.В. Трудове навчання 
35 років, 7 

місяців 
Вища 

  

Навчально-методичне забезпечення  

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу спрямоване на 

розвиток творчості як педколективу, так і учнів. «Без творчого вчителя не може 

бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України», - зазначив 

видатний український педагог О. Захаренко. 
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Наші педагоги працюють над підвищенням професійної компетентності: 

беруть участь у семінарах; впроваджують інновації; створюють інформаційні 

блоги з метою популяризації власного досвіду; розробляють методичні та 

дидактичні посібники; запроваджують інноваційні технології, проектні 

технології, технології розвитку критичного мислення, інтерактивне навчання; 

використовують онлайн-платформи, ІКТ-технології.    

У НВК погоджено використання єдиної системи навчання та моніторингу 

освітнього процесу за допомогою платформи Google Classroom. Це дозволяє 

оптимізувати освітній процес в умовах карантинних обмежень. Педагоги 

успішно використовують у своїй роботі дієві онлайн-сервіси:YouTube, 

LearningApps.org, Zoom, Google Meet, освітні проекти «На урок», «Всеосвіта» 

та інші.  

 Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти педагогічні 

працівники закладу освіти у 2021/2022 н.р. працюють за такими навчальними 

програмами: 

Предмет Навчальна програма  Наказ, яким 

затверджено 

навчальну 

програму 

Зарубіжна 

література 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Зарубіжна література. 5-9 

класи» (колектив авторів, керівник 

колективу Ніколенко О.М.);  

Наказ МОН від 

07.06.2017 №804  

 

Трудове навчання. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 5–9 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 
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07.06.2017 № 804 

Англійська мова 5-9 класи- Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (базова середня освіта), 

розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» 

наказ МОН від 

20.04.2018 № 408 

Німецька мова Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти ІІ 

ступеня (базова середня освіта)  

наказ МОН від 

20.04.2018 № 408 

Всесвітня історія. 

Історія України 

(інтегрований курс) 

навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти 

"Всесвітня історія. Історія України 

(інтегрований курс). 6 клас" 

наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.02.2019 №236 

Історія України 

 

 

Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти «Історія 

України. 5–9 класи» 

наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.02.2019 №236 

Всесвітня історія 

 

 

 

навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти 

«Всесвітня історія. 7–9 класи» 

 

наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 р. 

№804; 

Географія Навчальна програма для 6-9 класів, 

І. М. Вітенко, Р.В. Гладковський та 

інші,  

6-9 класи від 

07.06.2017 N804 

Фізика 7-9 класи - Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

7-9 клас від 

07.06.2017 N804, 
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закладів " Фізика. 7-9 класи" В. В. 

Гудзь, Т. М. Засєкіна та інші 

Хімія Навчальна програма «Хімія 7-9 

класи» 

Наказ МОН 

України від 07. 06 

2017 N807.  

Біологія Навчальна програма «Біологія 6-9 

класи» 

Наказ від 

07.06.2017 N804 

Українська 

література 

Навчальна програма «Українська 

література 5-9 класи» 

Наказ МОН від 

07.06.2017р. 

№804. 

Українська мова «Українська мова 5-9класи» 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською 

мовою навчання. К: Видавничий 

дім «Освіта» 2013 (зі змінами)  

наказ МОН 

України від 

07.06.2/17р №804. 

Мистецтво 

(Музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво, 

інтегрований курс 

«Мистецтво» 

МИСТЕЦТВО 5– 9 класи, навчальна 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

наказ МОН 

України від 

07.06.2/17р №804. 

Основи 

правознавства 

Навчальна програма з основ 

правознавства для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів ( авт. Ремех Т.О., Муза 

О.В., Євтушенко Р.І., Сутковий 

В.Л., Зорнік Т.Є.,Лоха 

Л.О.,Силенко В.В.) 

наказ МОН 

України від 

07.06.2/17р №804. 

Природознавство Навчальна програма для наказ МОН 
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загальноосвітніх навчальних 

закладів «Природознавство» 

(колектив авторів) 

України від 

07.06.2017р №804. 

Математика Математика. Навчальна програма  

для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804  

Інформатика Навчальна програма для учнів 5–9 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, які вивчали інформатику в 

2-4 класах 

Наказ МОН від 

07.06.2017 №804 

Основи здоров’я ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 5 –9  класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 №804 

Фізична культура Фізична культура в школі: 

навчальна програма для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

Предмети варіативної складової будуть читатися за програмами, які 

мають гриф МОН України  

2. Християнська етика в українській культурі  - навчальна програма для 

учнів 5-9 класів лист Інституту модернізації змісту освіти від 23.05.2019 

«221/12-Г-289 (1-А гімназійний (5), 1-Б гімназійний (5), 2-А гімназійний 

(6), 2-Б гімназійний (6) класи). 

3. Логіка  – факультативного курсу для 5-9 класів, лист Інституту 

модернізації змісту освіти від 10.07.2020 №22.1/12-Г-557 (2-Б гімназійний 

(6) клас). 

4.  «Захисник України» – навчальна програма курсу за вибором, 

факультативного курсу «Захисник України» (автори Фука М.М., та 

Бондар В.І., лист ІМЗО від 28.12 2017 №21.1/12-Г-872) (9, 5 гімназійний 

(9) класи). 
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5. «Розв’язування задач» (хімія) – Навчальна програма курсу за вибором, 

автор Т.Вороненко, лист Інституту модернізації змісту освіти від 

12.11.2019 «22.1/12-Г-1058 (4 гімназійний (8). 

6.  «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» - Освітня Програма 

факультативу, Київ, 2018; МОН України, Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти», Громадська організація «Ла 

Страда-Україна», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової 

підтримки Європейського Союзу(9 клас). 

 

Для здійснення освітнього процесу було обрано такі підручники: 

"Вступ до історіі" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Гісем О.В.) 

"Інформатика" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В.,Кузиінська О.Г.) 

"Музичне мистецтво" підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Кондратова Л. Г.) 

"Образотворче мистецтво" підручник для 5 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Железняк С. М., Ламонова О. В.) 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.) 

 English Plus 1 

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу  закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Волощук Є. В.) 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 

«Німецька мова (1-й рік навчання )" підручник для 5 класу  закладів  

загальної середньої освіти  (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль 

Н.С., Гурська О.К.) 

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Коваленко Л.Т.) 
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«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

"Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Сорочинська Н.М., 

Мартинюк О.О.) 

"Інформатика" підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.) 

English Plus 2 

Біологія  (авт. Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль 

І.В., Жолос О.В., Скрипник Н.В., Ягенська Г.В., Толстанова Г.М., 

Ходосовцев О.Є.) 

Біологія  (авт. Остапченко Л.І.) 

Географія  (авт. Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.В.) 

Географія  (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) 

Математика   (авт. Мерзляк А. Г.,Полонський В.Б., Якір М.С.) 

Музичне мистецтво   (авт. Кондратова Л.Г.) 

Німецька мова (2-й рік навчання)  (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) 

Образотворче мистецтво  (авт. Железняк С.М., Ламонова О.В.) 

Основи здоров’я  (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Василенко С.В., 

Гурська О.К.,  Гущина Н.І., Коваль Н.С.) 

Світова література  (авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко 

М.О., Кобзар О.І.) 

Трудове навчання (для дівчат)  (авт. Сидоренко В.К., Мачача Т.С., 

Титаренко В.П., Павх С.П., Гаврилюк Г.М.) 

Трудове навчання (для хлопців)  (авт. Сидоренко В.К., Лебедев Д.В., Гедзик 

А.М., Юрженко В.В.) 

Українська література  (авт. Коваленко Л.Т.) 

Українська мова  (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

"Біологія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчишин 
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В.А.) 

"Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Бойко В. М., Міхелі С. В.) 

"Інформатика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.) 

"Трудове навчання (для дівчат)» підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Терещук А.І., Медвідь О.Ю., Приходько Ю.М.) 

"Трудове навчання (для дівчат)» підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Ходзицька І.Ю., Безносюк О.І., Горобець О.В., 

Павич Н.М.) 

"Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Дячук Л.С., Гладюк М.М.) 

«Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 

English Plus 3 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Пометун О.І., Малієнко Ю.Б.) 

«Геометрія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 

«Зарубіжна література» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М.) 

«Історія України» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

«Музичне мистецтво» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Кондратова Л.Г.) 

«Німецька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Сотникова С.І.) 

«Образотворче мистецтво» підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Федун С.І., Чорний О.В.) 

«Основи здоров’я» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
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закладів  (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П.,Гурська О.К., Коваль Н.С.) 

«Українська література» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів    (авт. Коваленко Л.Т.) 

«Українська мова» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

«Фізика» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Сиротюк В.Д.) 

«Фізика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., 

Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 

«Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Мерзляк А.Г.,Полонський В.Б Якір М.С.) 

English Plus 4 

«Біологія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Міщук Н.Й., Жирська Г.Я., Степанюк А.В., Барна Л.С.) 

«Всесвітня історія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

«Географія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.) 

«Геометрія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б,Якір М.С.) 

«Зарубіжна література» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Ковбасенко Ю.І.,  Ковбасенко Л.В.) 

«Інформатика» підручник для 8  класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Морзе Н.В., Барна О.В.,  Вембер В.П., ) 

«Історія України» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

«Мистецтво (інтегрований курс)» підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Кондратова Л.Г.) 

«Німецька мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх 
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навчальних закладів  (авт. Сотникова С.І.) 

«Основи здоров’я» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів»  (авт. Бойченко Т.Є.,Василашко І.П., Гурська О.К., Коваль Н.С.) 

«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   (авт. Терещук А.І., Медвідь О.Ю., 

Приходько Ю.М.) 

«Трудове навчання (технічні види праці)» підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   (авт. Терещук А.І., Захаревич М.А.) 

«Українська література» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Авраменко О.М.) 

«Українська мова» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Глазова О.П.) 

«Фізика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Сиротюк В.Д.) 

«Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Попель П.П., Крикля Л.С.) 

«Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 

 Solutions intermediate (5 гімназійний) Oxford Team 3 (9 клас) 

«Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.) 

«Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

«Географія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.) 

«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 

«Зарубіжна література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я.,Філенко О.М.) 

«Інформатика» підручник для 9класу загальноосвітніх навчальних закладів  
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(авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., ) 

«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

«Мистецтво» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

(авт. Гайдамака О.В.) 

«Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 

«Основи здоров’я» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів»  (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Польова М.Б., 

Коваль Н.С., Попадюк С.А.) 

«Основи правознавства» підручник для 9класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л.) 

«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. Терещук А.І., Медвідь О.Ю., 

Приходько Ю.М.) 

«Трудове навчання (технічні види праці)» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. Терещук А.І.) 

«Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Авраменко О.М.) 

«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  (авт. Авраменко О.М.) 

«Фізика» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Сиротюк В.Д.) 

«Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. 

Попель П.П., Крикля Л.С.) 

 

1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 У закладі освіти обладнані кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, 

математики, географії, іноземних мов, української мови та літератури. 

Існує швидкісний доступ до Інтернету, наявна мережа Wi-Fi. Для 

успішного проведення освітнього процесу є 30 комп’ютерів. Кабінет 
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математики оснащений мультимедійним комплексом (дошка, проектор, 

ноутбук), проектор є і в кабінеті іноземних мов та інформатики,  

здійсненню якісного освітнього процесу сприяє програмне забезпечення.  

 Для організації занять з фізичної культури є спортивний зал загальною 

площею 267 м2. На території школи є спортивний та ігровий майданчики 

площею 242 м2 з відповідним обладнанням.  

 Уроки трудового навчання проводяться у комбінованій майстерні, площа 

якої 66 м2. 

 Виховні заходи проводяться в актовій залі. За допомогою Всеукраїнської 

громадської організації «Поруч», Фонду громади міста Херсона «Захист» 

у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини (ChildFund Deutsсhland) та  

за фінансування Інститутом Міжнародних Зв’язків, Федеральним 

міністерством закордонних справ Німеччини. у рамках проєкту «Школ 

Миру» у закладі освіти обладнано клас, який умебльовано та наповнено 

відповідною технікою.  

 Шкільна бібліотека з читальним залом має бібліотечний фонд 15910  

примірників, в тому числі підручників – 8803 примірники, науково 

популярної  літератури – 655 примірників, художньої – 3343 примірники, 

методичної – 275 примірників, словниково-довідкової – 587 примірників. 

Якість проведення навчальних занять. 

Педагогічний колектив працює над виявленням та підтримкою талановитої 

молоді, створенням умов, необхідних для розвитку індивідуальності та 

неординарності здібностей учнів. 

Основним видом навчальних занять у нашій школі є: 

- урок (традиційний, нетрадиційний); 

- індивідуальне заняття; 

- факультативні заняття; 

- курси за вибором. 

   Очевидним є те, що при наявності навчальних планів, програм урок був, є і 

залишиться основною формою організації  освітнього процесу в школі. 
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    Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації 

освітнього процесу в школі, зокрема, проведення уроку. 

  Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а 

разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, 

де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не 

боїться висловлювати свою думку і доводити її. 

    Для сучасного уроку характерними ознаками є: 

–   варіативність і гнучкість структури уроку; 

–   спрямованість уроку на особистість учня; 

–   оптимізація форм роботи на уроці; 

–   формування найважливіших компетентностей учнів; 

–   співпраця вчителя і учня. 

Учителі нашої школи будують свої уроки так, щоб не тільки озброювати 

учнів знаннями та вміннями, а й викликати у дітей щирий інтерес, природню 

зацікавленість, формувати їхню творчу свідомість. 

    Основними критеріями вчителів нашої школи щодо підготовки і проведення 

уроку є: 

1.Тема уроку відповідає навчальній програмі.  

2.Чітке визначення мети уроку. Готуючись до уроку, вчитель продумує кожен 

свій крок, обирає ті форми і методи, які відповідають віковим особливостям 

дітей, індивідуальним особливостям класу. Якщо чітко визначена мета уроку, 

то відповідно до неї вчитель здійснює пошук найефективніших форм роботи на 

уроці. Вчителі, визначаючи мету уроку, не зупиняються виключно на 

навчальному аспекті триєдиної  мети уроку, а включають розвивальний та 

виховний аспекти. Це свідомо робить урок повноцінним у плані формування 

компетентностей школярів, не призводить до помилок, упущень у виборі 

оптимального варіанту проведення освітнього процесу. 

Триєдина мета уроку – це завчасно запрограмований вчителем результат, який 

повинен бути досягнутий ним і учнями в кінці уроку. Вона вміщує три аспекти: 

навчальний, розвивальний, виховний. 



96 

Навчальний аспект: озброїти учнів знаннями з даної теми. При плануванні 

навчальної мети педагоги визначають, якого рівня якості знань пропонується 

досягнути учням на цьому уроці: репродуктивного, конструктивного чи 

творчого. Ключовими словами, що характеризують навчальний аспект є: 

«навчити», «розкрити», «показати», «ознайомити», «довести», «порівняти», 

«систематизувати», «узагальнити» тощо. 

Розвивальний аспект мети уроку передбачає формування вмінь та навичок і 

може бути сформульований для кількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. 

Він складається із кількох блоків: розвиток мовлення, мислення, сенсорної 

сфери. Ключовими словами є: «розвивати», «формувати», «практикувати» 

тощо. 

Виховний аспект мети уроку передбачає використання змісту навчального 

матеріалу, форм і методів навчання для формування і розвитку моральних, 

естетичних, патріотичних, екологічних та інших якостей особистості школяра. 

Ключове слово «виховувати». 

3.Мета уроку визначає його тип, а тип – структуру заняття. Наші вчителі 

пам’ятають, що тип уроку визначається метою. Отже, мета уроку → тип уроку 

→ структура уроку → розрахунок часу на різних етапах уроку. Оскільки мета 

уроків є різноманітною, різноманітними будуть і відповідно структури уроків. 

Це дає можливість уникнути традиційного комбінованого типу уроку. 

4.Конспект уроку вчителі складають у довільній формі. Конспект – це творчість 

вчителя, це його професійний почерк. У деяких випадках учителі користуються 

«готовими» поурочними планами-конспектами. Це правомірно, якщо такі 

напрацювання мають гриф і їх «Рекомендовано МОН України» або «Схвалено 

Вченою радою ОІППО». Проте вчитель пам’ятає, що автором сценарію, 

режисером-постановником і виконавцем уроку є він сам. Навчальні можливості 

дітей конкретного класу знає тільки він, і тому саме вчитель є відповідальним 

за успіх чи провал будь-якого уроку, а не автор «готових» методичних 

розробок. 
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5.Оптимальний, обґрунтований  вибір форм і методів проведення навчального 

заняття. В останній час «модним» стало проведення уроків у новій, 

нетрадиційній ігровій формі: урок-аукціон, урок-вікторина, урок-екскурсія 

(подорож), урок-диспут тощо. Звичайно, не можна стверджувати, що всі ці 

уроки апріорі є не ефективні. Такі заняття забавляють, збуджують, захоплюють, 

але вчителі не забувають, що урок повинен ще і навчати. Як свідчить практика, 

найрезультативнішим є той урок, на якому оптимально та раціонально підібрані  

навчальні форми і методи, поєднані традиційні та нетрадиційні підходи до 

проведення навчального заняття. 

6.Раціональне і комплексне використання тих чи інших засобів навчання. 

Вчителі на уроках використовують різноманітні технічні засоби навчання, 

дидактичні матеріали тощо, діючи за принципом: усе в міру. Застосування 

вчителем кожного засобу виправдано , тому що воно економить сили педагога 

та учня, час уроку, покращує сприйняття навчального матеріалу, дозволяє 

здійснити контроль за тим, що вивчено тощо. 

7. Продумування, передбачення «родзинки» уроку. Учителі вважають: щоб 

навчальне заняття було цікавим для дітей, воно повинно містити таке, що 

викликає подив, захоплення, інтерес – одним словом те, що вони будуть 

пам’ятати, коли все інше забудеться. Це реалізуємо через цікаві факти або 

навіть нестандартні підходи до уже відомого. 

Об’єктивне, справедливе оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – це 

одна із найважливіших складових уроку: 

- кожен учитель чітко визначає мету оцінювання: навіщо потрібна оцінка; 

- формулює  для себе критерії та стандарти оцінювання. 

Доречно використовувати два типи критеріїв: соціальні та індивідуальні. 

    Інструментарієм соціального оцінювання сьогодні є «Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»,  розроблені 

МОН України на міжпредметному та предметному рівнях.      Застосування 

індивідуальних критеріїв дає змогу порівняти результат, отриманий учнем 

сьогодні, з його попередніми результатами, і тим самим виявляється динаміка 

його розвитку. 
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    Важливим способом індивідуального оцінювання виступає самооцінка, коли 

кожен учень аналізує свою діяльність, визначає якість своєї роботи та шляхи її 

підвищення.  

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 

   Модель моніторингу якості освіти у  закладі освіти визначає єдину 

систему здійснення внутрішньошкільного моніторингу, що  включає збір, 

збереження (формування бази даних), опрацювання  (аналіз і оцінка) та 

розповсюдження інформації про якість освіти в ньому та прийняття 

відповідних управлінських рішень.  

Мета і завдання: дослідження є комплексним і спрямоване на безперервне 

відстеження умов, процесу й результатів освітньої діяльності закладу, у ході 

якого – фіксацію якісних чинників розвитку за етапами (початок навчального 

року – процес навчання – кінець навчального року). 

Аналіз забезпеченої в закладі освіти освітньої діяльності здійснюється з 

урахуванням таких критеріїв або об’єктів внутрішкільного моніторингу (за 

етапами здійснення діагностичних зрізів): 

- готовність учнів до навчання та психологічна комфортність суб’єктів 

освітнього процесу (умови – процес); 

- рівень професійної готовності педагогів до реалізації освітніх завдань 

(умови – процес – результат); 

- рівень навчальних досягнень учнів у початковій, базовій та профільній 

підготовці (умови – процес – результат або умови – результат); 

- рівень досягнення освітньо-виховних цілей (процес – результат); 

- інтелектуально-творчий розвиток і досягнення учнів. (умови – результат). 

Суб'єкти внутрішньошкільного моніторингу:   

- педагогічний колектив,  

-  адміністрація,   

- учні,   

- батьки. 

  Критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти 
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Оцінювання якості знань здобувачів освіти здійснюється відповідно до  

«Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти».  

Критерії  оцінювання  та очікувані результати освітньої діяльності учнів є  

обов’язковою  складовою  навчальної  програми предмета.  На  початку 

вивчення теми  вчитель  повинен  ознайомити  учнів  з системою та критеріями 

її оцінювання.  

Для  врахування  думки  учнів  щодо  якості  та  об’єктивності  системи 

оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування учнів і 

випускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів 

освіти.  

Результати оцінювання здобувачів освіти  обговорюються  на засіданні 

педагогічної  ради школи.  

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. 

4.3 Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

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)). 
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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 та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін  

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти для 10-11-х класів складає 2591 годин/навчальний рік:  

- для 10-го класу – 1330 годин/навчальний рік, 

- для 11-х класів – 1261 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані ( додаток №8,9). 

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, а також передбачає години на факультативи. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», 

«Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», 

«Захист України». Реалізація змісту освіти, визначеного Державним 

стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами 

(«Інформатика», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. 

Години варіативної складової розподіляються на: 

- факультативи («Голодомор 1932-1933рр. в Україні: історія, уроки та 

майбутнє» - 10 клас; «Основи сім’ї» - 10, 11-ті класи). 

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. 
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Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною  

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 
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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 
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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 
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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 Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 
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громадянська 

компетентності 

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 
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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 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання. 

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 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на 
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практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. 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 

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, 

досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми - дослідницькі, 

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

дитяче волонтерство тощо. 

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. 

Форми оцінювання здобувачів освіти  

Оцінювання досягнень з навчальних предметів та курсів за вибором 

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. Факультативні заняття 

оцінюванню не підлягають. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти  

- Кадрове забезпечення освітньої діяльності 
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№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

Предмет, який 

викладає 
Стаж  Категорія, звання 

1.  Білик В.С. Математика 28років 
Вища, старший 

вчитель 

2.  Богоніс Г.Г. Англійська мова 39 років 
Вища, вчитель- 

методист 

3.  Божук Д.С. Біологія 1 рік Бакалавр 

4.  Бугира О.В. 
Українська мова та 

література 
40 років  

Вища, вчитель- 

методист 

5.  Буцій О.В. Фізика, астрономія 29 років 
Вища, старший 

вчитель 

6.  Гутор Д.З. 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

44 роки Вища,  

7.  Демків О.М. 
Українська мова та 

література 
37 років Вища,  

8.  Дудка В.З. Географія 26 років 
Вища, вчитель-

методист 

9.  Забчук М.П. Фізична культура 8 років ІІ 

10.  Костюк О.В. 
Практичний 

психолог 
22 роки І 

11.  Липка О.Р. 

Заступник 

директора з 

виховної оботи, 

історія України, 

всесвітня історія, 

мистецтво, 

громадянська 

освіта 

16 років 7 

місяців 
І 
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12.  Лозовська І.І. Хімія, біологія 14 років І  

13.  Лозовська Л.М. 
Історія України, 

всесвітня історія 

34 роки, 7 

місяців 

Вища, вчитель-

методист 

14.  Миколаєнко Т.В. Німецька мова 16 років Вища 

15.  Мимрик М.Р. 

Музичне 

мистецтво, 

мистецтво 

21 рік 
Вища, старший 

вчитель  

16.  Нечесна В.Я. Німецька мова 27 років Вища,  

17.  Петрушка О.І. Фізична культура 10 місяців Спеціаліст 

18.  Танькова О.М. Англійська мова 
23 роки, 6 

місяців 

Вища, вчитель-

методист 

19.  Ухач Ю.О. 
Соціальний 

педагог 
3 роки, 4 місяці Спеціаліст 

20.  Чорняк З.М. 
Зарубіжна 

література 
28 років 

Вища, старший 

вчитель 

21.  Яворівська О.З. Інформатика 
18 років, 5 

місяців 

Вища, вчитель-

методист  

22.  Ярмоленко С.В. Трудове навчання 
35 років, 7 

місяців 
Вища 

 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Наші педагоги працюють над підвищенням професійної компетентності: 

беруть участь у семінарах; впроваджують інновації; створюють інформаційні 

блоги з метою популяризації власного досвіду; розробляють методичні та 

дидактичні посібники; запроваджують інноваційні технології, проектні 

технології, технології розвитку критичного мислення, інтерактивне навчання; 

використовують онлайн-платформи, ІКТ-технології.    

У НВК погоджено використання єдиної системи навчання та моніторингу 

освітнього процесу за допомогою платформи Google Classroom. Це дозволяє 

оптимізувати освітній процес в умовах карантинних обмежень. Педагоги 

успішно використовують у своїй роботі дієві онлайн-сервіси:YouTube, 
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LearningApps.org, Zoom, Google Meet, освітні проекти «На урок», «Всеосвіта» 

та інші.  

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти педагогічні 

працівники закладу освіти у 2021/2022 н.р. працюють за такими навчальними 

програмами: 

 

 

Предмет Навчальна програма  Наказ, яким 

затверджено 

навчальну 

програму 

Зарубіжна 

література 

навчальна програма для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою 

навчання. Рівень стандарту» ( 

колектив авторів, керівник 

колективу Ніколенко О.М.) 

10-11 класи Наказ 

МОН від 

23.10.2017 №1407 

 

«Захист України» Навчальна програма «ЗАХИСТ 

УКРАЇНИ» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ 

СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (РІВЕНЬ 

СТАНДАРТУ) 

Затверджено 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

04.11.2020 р. No 

1377 

Німецька мова Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня (профільна середня освіта) 

наказ МОН від 

20.04.2018 № 407 

Громадянська 

освіта – 10 клас 

Навчальна програма «Громадянська 

освіта (інтегрований курс). 10 клас» 

для закладів загальної середньої 

освіти  

наказ МОН від 23 

.10.2017 №1407 

Географія Навчальна програма «Географія. 

10-11 класи»  авторський колектив. 

наказ  МОН від 

23.10.2017 N1407 

Фізика  Навчальна програма «Фізика 10-

11», авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М. ,  

Наказ від 

24.11.2017 N1539 

Астрономія Навчальна програма «Астрономія», 

авторський колектив під 

керівництвом Яцківа Я. Я. 

Наказ від 

24.11.2017 N1539 

Хімія Навчальна програма «Хімія 10-11 

класи» 

Наказ МОН 

України від 23. 10. 

2017 N 1407. 

Біологія і екологія Навчальна програма «Біологія і наказ від 
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екологія для 10-11 класів 23.10.2017 №1407 

Українська 

література 

Українська література 10 клас. 

Навчальна програма (рівень 

стандарту та профільний рівень,) 

наказ МОН від 

23.10.2017р. 

№1407 

Українська мова Українська мова 10 клас Навчальна 

програма (рівень стандарту та 

профільний рівень),  

 наказ МОН 

України від 

23.10.2017р. 

№1407. 

Мистецтво «Мистецтво 10 -11 класи»  наказ МОН 

України від 

23.10.2017р. 

№1407. 

Англійська мова Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня (профільна середня освіта) 

(10-11) 

наказ МОН від 

20.04.2018 № 407 

Історія України  наказ МОН №236 

від 21.02.2019рр  

Всесвітня історія  наказ МОН 

України від 

23.10.2017р. 

№1407. 

Математика.  Навчальні програми рівня 

стандарту та профільного рівня (для 

учнів 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів) 

наказ МОН 

України від 

23.10.2017р. 

№1407. 

Інформатика Навчальна програма для учнів 10-

11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

Фізична культура Фізична культура в школі: 

навчальна програма для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

 

Навчальні програми варіативної складової 

Предмети варіативної складової будуть читатися за програмами, які 

мають гриф МОН України  

7. «Основи сім’ї» – Програма для закладів загальної середньої освіти 

«Основи сім’ї» (автор А.Й. Буковинський), (10, 11 класи). 

8. «Голодомор 1932-1933 р. в Україні: історія, уроки на майбутнє» – 

Програма «Голодомор 1932-1933 р. в Україні: історія, уроки на майбутнє» 
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(доктора історичних наук Людмили Гриневич, доктора педагогічних наук 

Костянтина Баханова, Київ 2017 р. (10 клас). 

9. Становлення української державності – Програма курсу за вибором для 

учнів 11-х клаів / С.М.Луньов, І.Є Василенко. – Харків: Друкарня 

«Мандри», 2015. – 22с (Програма схвалена - лист Міністерства освіти і 

науки України №1/11-7721 від 02.08.2017). 

10. «Розв’язування задач» (хімія) – Навчальна програма курсу за вибором, 

автор Т.Вороненко, лист Інституту модернізації змісту освіти від 

12.11.2019 «22.1/12-Г-1058 (10 класи). 

Для здійснення освітнього процесу було обрано такі підручники: 

Oxford Exam Trainer B1 

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Андерсон О.А.,Вихренко М.А., Чернівський А.О.) 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти укр + рос  (авт. Гісем О.В.,Мартинюк О.О.) 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти    (авт. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.) 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гісем О.О., Мартинюк О.О.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Міляновська Н.Р.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Гарасимів І.М.. Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гудима А.А., Пашко К.О., 

Гарасимів І.М.,Фука М.М.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Гісем О.В.,Мартинюк О.О.) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Мерзляк 

А.Г.,Номіровський Д.А., Полонський В.Б.,  Якір М.С.) 

«Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 
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закладів загальної середньої освіти   (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   (авт. Авраменко О.М.,Пахаренко В.І.) 

«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Ворон А.А.,  Солопенко В.А.) 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Авраменко О.М.) 

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Засєкіна Т.М.,Засєкін Д.О.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Савчин М.М.) 

Oxford Exam Trainer B2 

«Астрономія  (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я.С.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти    (авт. Пришляк М.П.) 

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти укр + нацменшини  (авт. Андеосон О.А., Вихренко М.А.,  

Чернінський А.О.,Міюс С.М.) 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Гісем О.В.,Мартинюк О.О.) 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Міляновська Н.Р.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М., Фука 

М.М.,Щирба Ю.П.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту,"Основи медичних знань")» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти    (авт. Гудима А.А., Пашко К.О., 
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Гарасимів І.М., Фука М.М.) 

«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською та мовами нацменшин  (авт. Морзе 

Н.В., Барна О.В.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти  укр + пол + рос  (авт. Гісем О.В.,Мартинюк О.О.) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Мерзляк А.Г.,  

Номіровський Д.А., Полонський В.Б.,  Якір М.С.) 

«Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освітиз навчанням українською та мовами 

нацменшин  (авт. Гайдамака О.В.) 

«Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською та мовами нацменшин  (авт. Біленко 

О.В.,  Пелагейченко М.Л.) 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Авраменко О.М.) 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Авраменко О.М.) 

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   (авт. Бар`яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.,Кірюхіна 

О.О.за редакцією Бар`яхтара В.Г., Довгого С.О.) 

«Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Засєкіна Т.М.,Засєкін Д.О.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти    (авт. Савчин М.М.) 
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 Педагогічний колектив працює над виявленням та підтримкою талановитої 

молоді, створенням умов, необхідних для розвитку індивідуальності та 

неординарності здібностей учнів. 

Основним видом навчальних занять у нашій школі є: 

- урок (традиційний, нетрадиційний); 

- індивідуальне заняття; 

- факультативні заняття; 

- курси за вибором. 

   Очевидним є те, що при наявності навчальних планів, програм урок був, є і 

залишиться основною формою організації  освітнього процесу в школі. 

    Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації 

освітнього процесу в школі, зокрема, проведення уроку. 

  Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а 

разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, 

де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не 

боїться висловлювати свою думку і доводити її. 

    Для сучасного уроку характерними ознаками є: 

–   варіативність і гнучкість структури уроку; 

–   спрямованість уроку на особистість учня; 

–   оптимізація форм роботи на уроці; 

–   формування найважливіших компетентностей учнів; 

–   співпраця вчителя і учня. 

Учителі нашої школи будують свої уроки так, щоб не тільки озброювати 

учнів знаннями та вміннями, а й викликати у дітей щирий інтерес, природню 

зацікавленість, формувати їхню творчу свідомість. 

    Основними критеріями вчителів нашої школи щодо підготовки і проведення 

уроку є: 

1.Тема уроку відповідає навчальній програмі.  

2.Чітке визначення мети уроку. Готуючись до уроку, вчитель продумує кожен 

свій крок, обирає ті форми і методи, які відповідають віковим особливостям 

дітей, індивідуальним особливостям класу. Якщо чітко визначена мета уроку, 
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то відповідно до неї вчитель здійснює пошук найефективніших форм роботи на 

уроці. Вчителі, визначаючи мету уроку, не зупиняються виключно на 

навчальному аспекті триєдиної  мети уроку, а включають розвивальний та 

виховний аспекти. Це свідомо робить урок повноцінним у плані формування 

компетентностей школярів, не призводить до помилок, упущень у виборі 

оптимального варіанту проведення освітнього процесу. 

Триєдина мета уроку – це завчасно запрограмований вчителем результат, який 

повинен бути досягнутий ним і учнями в кінці уроку. Вона вміщує три аспекти: 

навчальний, розвивальний, виховний. 

Навчальний аспект: озброїти учнів знаннями з даної теми. При плануванні 

навчальної мети педагоги визначають, якого рівня якості знань пропонується 

досягнути учням на цьому уроці: репродуктивного, конструктивного чи 

творчого. Ключовими словами, що характеризують навчальний аспект є: 

«навчити», «розкрити», «показати», «ознайомити», «довести», «порівняти», 

«систематизувати», «узагальнити» тощо. 

Розвивальний аспект мети уроку передбачає формування вмінь та навичок і 

може бути сформульований для кількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. 

Він складається із кількох блоків: розвиток мовлення, мислення, сенсорної 

сфери. Ключовими словами є: «розвивати», «формувати», «практикувати» 

тощо. 

Виховний аспект мети уроку передбачає використання змісту навчального 

матеріалу, форм і методів навчання для формування і розвитку моральних, 

естетичних, патріотичних, екологічних та інших якостей особистості школяра. 

Ключове слово «виховувати». 

3.Мета уроку визначає його тип, а тип – структуру заняття. Наші вчителі 

пам’ятають, що тип уроку визначається метою. Отже, мета уроку → тип уроку 

→ структура уроку → розрахунок часу на різних етапах уроку. Оскільки мета 

уроків є різноманітною, різноманітними будуть і відповідно структури уроків. 

Це дає можливість уникнути традиційного комбінованого типу уроку. 

4.Конспект уроку вчителі складають у довільній формі. Конспект – це творчість 

вчителя, це його професійний почерк. У деяких випадках учителі користуються 
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«готовими» поурочними планами-конспектами. Це правомірно, якщо такі 

напрацювання мають гриф і їх «Рекомендовано МОН України» або «Схвалено 

Вченою радою ОІППО». Проте вчитель пам’ятає, що автором сценарію, 

режисером-постановником і виконавцем уроку є він сам. Навчальні можливості 

дітей конкретного класу знає тільки він, і тому саме вчитель є відповідальним 

за успіх чи провал будь-якого уроку, а не автор «готових» методичних 

розробок. 

5.Оптимальний, обґрунтований  вибір форм і методів проведення навчального 

заняття. В останній час «модним» стало проведення уроків у новій, 

нетрадиційній ігровій формі: урок-аукціон, урок-вікторина, урок-екскурсія 

(подорож), урок-диспут тощо. Звичайно, не можна стверджувати, що всі ці 

уроки апріорі є не ефективні. Такі заняття забавляють, збуджують, захоплюють, 

але вчителі не забувають, що урок повинен ще і навчати. Як свідчить практика, 

найрезультативнішим є той урок, на якому оптимально та раціонально підібрані  

навчальні форми і методи, поєднані традиційні та нетрадиційні підходи до 

проведення навчального заняття. 

6.Раціональне і комплексне використання тих чи інших засобів навчання. 

Вчителі на уроках використовують різноманітні технічні засоби навчання, 

дидактичні матеріали тощо, діючи за принципом: усе в міру. Застосування 

вчителем кожного засобу виправдано , тому що воно економить сили педагога 

та учня, час уроку, покращує сприйняття навчального матеріалу, дозволяє 

здійснити контроль за тим, що вивчено тощо. 

7. Продумування, передбачення «родзинки» уроку. Учителі вважають: щоб 

навчальне заняття було цікавим для дітей, воно повинно містити таке, що 

викликає подив, захоплення, інтерес – одним словом те, що вони будуть 

пам’ятати, коли все інше забудеться. Це реалізуємо через цікаві факти або 

навіть нестандартні підходи до уже відомого. 

Об’єктивне, справедливе оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – це 

одна із найважливіших складових уроку: 

- кожен учитель чітко визначає мету оцінювання: навіщо потрібна оцінка; 

- формулює  для себе критерії та стандарти оцінювання. 
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Доречно використовувати два типи критеріїв: соціальні та індивідуальні. 

    Інструментарієм соціального оцінювання сьогодні є «Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»,  розроблені 

МОН України на міжпредметному та предметному рівнях.      Застосування 

індивідуальних критеріїв дає змогу порівняти результат, отриманий учнем 

сьогодні, з його попередніми результатами, і тим самим виявляється динаміка 

його розвитку. 

    Важливим способом індивідуального оцінювання виступає самооцінка, коли 

кожен учень аналізує свою діяльність, визначає якість своєї роботи та шляхи її 

підвищення.  

 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 

   Модель моніторингу якості освіти у  закладі освіти визначає єдину 

систему здійснення внутрішньошкільного моніторингу, що  включає збір, 

збереження (формування бази даних), опрацювання  (аналіз і оцінка) та 

розповсюдження інформації про якість освіти в ньому та прийняття 

відповідних управлінських рішень.  

Мета і завдання: дослідження є комплексним і спрямоване на безперервне 

відстеження умов, процесу й результатів освітньої діяльності закладу, у ході 

якого – фіксацію якісних чинників розвитку за етапами (початок навчального 

року – процес навчання – кінець навчального року). 

Аналіз забезпеченої в закладі освіти освітньої діяльності здійснюється з 

урахуванням таких критеріїв або об’єктів внутрішкільного моніторингу (за 

етапами здійснення діагностичних зрізів): 

- готовність учнів до навчання та психологічна комфортність суб’єктів 

освітнього процесу (умови – процес); 

- рівень професійної готовності педагогів до реалізації освітніх завдань 

(умови – процес – результат); 

- рівень навчальних досягнень учнів у початковій, базовій та профільній 

підготовці (умови – процес – результат або умови – результат); 

- рівень досягнення освітньо-виховних цілей (процес – результат); 



119 

- інтелектуально-творчий розвиток і досягнення учнів. (умови – результат). 

Суб'єкти внутрішньошкільного моніторингу:   

- педагогічний колектив,  

-  адміністрація,   

- учні,   

- батьки. 

 

 Критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти 

Оцінювання якості знань здобувачів освіти здійснюється відповідно до  

«Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти».  

Критерії оцінювання та очікувані результати освітньої діяльності учнів є  

обов’язковою  складовою  навчальної  програми предмета.  На  початку 

вивчення теми  вчитель  повинен  ознайомити  учнів  з системою та критеріями 

її оцінювання.  

Для  врахування  думки  учнів  щодо  якості  та  об’єктивності  системи 

оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування учнів і 

випускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів 

освіти.  

Результати оцінювання здобувачів освіти  обговорюються  на засіданні 

педагогічної  ради школи.  

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. 
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Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття повної загальної 

середньої освіти 

Повна загальна 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 повної загальної середньої освіти цього ж 

календарного року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

повної загальної середньої освіти за інших умов. 

 

4.4 Корекційно-розвиткова складова освітньої програми для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

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. 

Освітня програма загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами включає корекційно-розвиткову складову на основі 

висновків ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини з 

особливими освітніми потребами та типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

загальної, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2018 № 627 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами", наказом № 808 від 10.06.2019 "Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627", наказом № 814 від 

26.07.2018 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами" 

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами 

організовується у 3-Б, 4-А, 1-А гімназійному (5), 2-А гімназійному (6) класах.  

Усі інклюзивні класи працюватимуть 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.  

Корекційно-розвитковий складник передбачає проведення 

індивідуальних корекційно-розвиткових занять, спрямованих на корекцію 

порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-

вольової сфери і мовлення та корекційну роботу під час вивчення усіх 

навчальних предметів, що полягає у застосуванні адаптацій навчального 

матеріалу, використанні спеціальних методів та способів роботи відповідно до 

потреб і можливостей дитини. 

Корекційно-розвиткова робота у 2021/2022 навчальному році 

розпочнеться з аналізу динаміки розвитку дитини, вивчення сильних сторін та 

позитивних змін, що є основою розроблення плану корекційно-розвиткової 

роботи як складової Індивідуальної програми розвитку учні з особливими 

освітніми потребами.  

У разі встановлення рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «червоного рівня» епідемічної 

небезпеки надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

дітям з особливими освітніми потребами здійснюватиметься шляхом 

використання дистанційних технологій. Проведення таких занять 

здійснюватиметься за наказом керівника закладу та погодженням одним із 

батьків за затвердженим графіком проведення корекційно-розвиткових занять. 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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4.4.1 Індивідуальні навчальні плани для дітей з особливими освітніми 

потребами 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

учня 3-Б класу 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 

Григоряка Андрія Дмитровича, 

якому організовано інклюзивне навчання 

на  2021/2022 н. р. 

 

№з/п Навчальні предмети Кількість годин 

1. Українська мова 4,5 

2. Літературне читання 3 

3 Англійська мова 2 

4. Математика 5 

5.  Я досліджую світ  3 

6. Дизайн і технології 1 

7. Інформатика 1 

8. Образотворче мистецтво 1 

9. Музичне мистецтво 1 

10. Фізична культура 3 

11. Основи християнської етики 0,5 

Разом:  25 год 

   

Корекційно-

розвиткові  

заняття  

Розвиток мовлення  

Корекція розвитку  

1 год. 

2 год. 

Корекція освітньої діяльності 1 год. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

учня 4-А класу 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 

Рогатина Василя Павловича, 

якому організовано інклюзивне навчання 

на  2021/2022 н. р. 

№з/п Навчальні предмети Кількість годин 

1. Українська мова  4,5 

2. Літературне читання  3 

3 Англійська мова 2 

4. Математика 5 

5.  Я досліджую світ  3 

6. Трудове навчання 1 
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7. Інформатика 1 

8. Образотворче мистецтво 1 

9. Музичне мистецтво 1 

10. Фізична культура 3 

11.  Християнська етика  0,5 

Разом:  25 год 

Корекційно-

розвиткові  

заняття  

Розвиток мовлення  

Корекція розвитку  

Корекція освітньої діяльності  

 

 

2  

2 

                   1 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

учениці 2-А гімназійного  класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 

Куч Еріки Сергіївни,якій організовано інклюзивне навчання 

на 2021/2022 н. р. 

№з/п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість 

годин 

1. Мови і літератури Українська мова 3,5 

2. Українська література 2 

3. Англійська мова 2 

4. Німецька мова 1 

5. Зарубіжна література 1 

6. Суспільствознавство Історія України 1 

7.  Всесвітня історія 1 

8. Математика Математика 4 

9. Природознавство Географія 2 

10.  Біологія 2 

11. Мистецтво Музичне мистецтво 1 

12. Образотворче мистецтво 1 

13. Технології Трудове навчання 2 

14. Інформатика 1 

15. Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

16. Фізична культура 2 
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17.  Основи християнської етики 0,5 

 Разом  28 

 Корекційно-розвиткові  

заняття  

Розвиток мовлення  1 

 Корекція освітньої діяльності  1 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

учня 1-Агімназійного(5) класу 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 

Николюка Андрія Ігоровича, 

якому організовано інклюзивне навчання 

на  2021/2022 н.р. 

№з/п Навчальні предмети Кількість годин 

1. Українська мова 3,5 

2. Українська література 2 

3 Англійська мова 2 

4. Зарубіжна література 1 

5. Історія України 1 

6. Німецька мова 1 

7. Математика 4           

8. Природознавство 2 

9. Образотворче мистецтво 1 

10. Трудове навчання   2 

11. Основи здоровя 1 

12. Основи християнської етики 0,5 

13. Музичне мистецтво  1 

14.  Інформатика  1 

15.  Фізична культура  2 

Разом:  25 год. 

Корекцій

но-  

розвитко

ві заняття 

Розвиток мовлення 

Корекція освітньої діяльності  

1 

1 
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4.5 Освітня програма для дитини з особливими освітніми потребами, яка 

навчається за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) 

 У школі організоване навчання дитини з особливими освітніми 

потребами Слив’яка Дениса Володимировича у 8 класі, який навчається за 

індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж). Відповідно до 

типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня для дітей інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого 

ступенів (Таблиця 19.1, 8 клас) складена індивідуальна програма розвитку для 

учня Слив’яка Д. 

З метою підвищенню ефективності навчального процесу запроваджено 

корекційно-розвиткова складова Індивідуальної програми розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, якою регламентується організація системної 

реабілітаційної роботи з учнем: логопедичні заняття; психомоторний та 

сенсорний розвиток. 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. 

- Кадрове забезпечення освітньої діяльності 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

Предмет, який 

викладає 
Стаж  Категорія, звання 

1.  Миколаєнко Т.В. 

Я у Світі 

Соціально-

побутове 

орієнтування 

Мистецтво 

16 років Вища 

2.  
Триснюк Олеся 

Андріївна 

Читання та письмо 

Елементарні 

математичні 

уявлення 

Природознавство 

8 років ІІ категорія  
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Предметно-

практичне 

навчання 

Основи 

інформатики 

Адаптивна фізична 

культура 

 

Кравець Леся 

Ярославівна 

Логопедичні 

заняття, 

Психомоторний та 

сенсорний 

розвиток 

12 років, 11 

місяців 

Вища 

 

1. Навчальна  програма «Адаптивна фізична культура» для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал В.М., Біла О.М.) 

2. Програма з корекційно-розвиткового заняття «Альтернативна комунікація» для 5-10 класів для дітей 

з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., 

Шестопал В.М., Абрамович О.М.) 

3. Навчальна програма «Елементарні математичні уявлення» для дітей 5-10 класів з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал В.М., Міняйло 

Т.С.) 

4. Програма з корекційно-розвиткових занять «Логопедичні заняття» для 5-10 класів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Черноусова Н.М., 

Пахар С.О., Загорулько Л.В., Дубенок О.В.) 

5. Навчальна програма «Мистецтво» для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал В.М., Сікачина Л.М.) 

6. Навчальна програма «Основи інформатики» для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Томіленко О.В.) 

7. Навчальна програма «Предметно-практичне навчання» для  5-10 класів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал В.М., Шпилька 

І.І.) 

8. Навчальна програма «Природознавство» для  5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Томіленко О.В.) 

9. Програма з корекційно-розвиткового заняття «Психомоторний та сенсорний розвиток» для 5-10 

класів для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., 

Хронік Т.Є., Донець Г.С.) 

10. Навчальна програма «Соціально-побутове орієнтування» для  5-10 класів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал 

В.М., Науменко О.В.) 

11. Навчальна програма «Читання та письмо» для  5-10 класів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Шестопал В.М., Абрамович 

О.М.) 

12. Навчальна програма «Я у світі» для  5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., Томіленко О.В.) 

 

https://drive.google.com/file/d/15LRjtRvNskiZOwCjsuw5lBsKhtu3wlMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LRjtRvNskiZOwCjsuw5lBsKhtu3wlMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwYPxlezHk1EQS_jdDp6p1CBMcZnrSDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwYPxlezHk1EQS_jdDp6p1CBMcZnrSDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwYPxlezHk1EQS_jdDp6p1CBMcZnrSDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AX9MEjLz4QXuJxD4Q2Dn1OqGtn8QAhBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AX9MEjLz4QXuJxD4Q2Dn1OqGtn8QAhBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AX9MEjLz4QXuJxD4Q2Dn1OqGtn8QAhBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISffkQtbLzowwrs-hRLCa8PGfqaA9_X2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISffkQtbLzowwrs-hRLCa8PGfqaA9_X2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISffkQtbLzowwrs-hRLCa8PGfqaA9_X2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbsGa8rNUq75oMiCB2GeqG5rOjJgAnCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbsGa8rNUq75oMiCB2GeqG5rOjJgAnCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOKBmR9G7txNLnt-F9O6Em2wgKZmEjGn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOKBmR9G7txNLnt-F9O6Em2wgKZmEjGn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C13k8Epud0vbC5Mo1oxAR0rnJu39kC7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C13k8Epud0vbC5Mo1oxAR0rnJu39kC7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C13k8Epud0vbC5Mo1oxAR0rnJu39kC7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzhBGcJAU0V1xJ3SF0ho8RwK3ehsf9sE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzhBGcJAU0V1xJ3SF0ho8RwK3ehsf9sE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLatWJyW066EIaosCu7otDIyTdq0fC8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLatWJyW066EIaosCu7otDIyTdq0fC8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLatWJyW066EIaosCu7otDIyTdq0fC8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooAPb-gwfBAGExHJvYLZHhwKvQFxpiXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooAPb-gwfBAGExHJvYLZHhwKvQFxpiXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooAPb-gwfBAGExHJvYLZHhwKvQFxpiXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMaZsUoA3H6C7v-NAmEoEM_yv6lna0hv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMaZsUoA3H6C7v-NAmEoEM_yv6lna0hv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMaZsUoA3H6C7v-NAmEoEM_yv6lna0hv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eG7qB9n9gAP0i9wLanL8xRZbCueqNWRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eG7qB9n9gAP0i9wLanL8xRZbCueqNWRF/view?usp=sharing
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Критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти 

Оцінювання якості знань здобувачів освіти здійснюється відповідно до   

«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з 

порушеннями інтелектуального розвитку»  розробленими відповідно до 

Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України, Інституту 

модернізації змісту освіти, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка НАПН України, спрямованої на виконання завдань 

Концепції «Нова українська школа» та реформування змісту освіти дітей з 

особливими освітніми потребами.    
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4.5.1 Індивідуальний навчальний план дитини з особливими освітніми 

потребами, яка навчається за індивідуальною формою навчання 

(педагогічний патронаж) 

№з/п Навчальні предмети Кількість годин 

1. Читання та письмо 3 

2. Я у Світі 1 

3 Соціально-побутове орієнтування 2 

4. Елементарні математичні уявлення 2 

5. Природознавство 1 

6. Мистецтво 1 

7. Предметно-практичне  навчання 2 

8. Основи інформатики 1 

9. Адаптивна фізична культура 1 

Всього:                                                                                              14 год. 

№з/п Корекційно-розвиткові заняття Кількість годин 

1. Психомоторний та сенсорний розвиток 1 

2. Розвиток мовлення 1 

Всього                                                                               2 
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5. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 5Рівень 

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. 
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6. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Для виконання освітньої програми закладу освіти  у 2021/2022 

навчальному ріці передбачено використання нормативних документів, 

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 1-4 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 3-4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

- Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту 

«Інтелект України» Цикл І, адаптаційно-ігровий (1–2 класи) Цикл ІІ, 

основний (3‒4 класи) 

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  
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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).  

- "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами", затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2018 № 627 

- "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2018 № 627", затвердженого наказом № 808 від 10.06.2019 ,  

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. 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); 

- Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти» 

-  Наказ МОН України від 13 липня 2021 р. № 813 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-

4 класів закладів загальної середньої освіти» 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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- 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; 

Класні журнали заповнюються відповідно до таких документів: 

- Наказ МОН України від 07.12.2018  № 1362 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 

початкових класів Нової української школи» 

- 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. 


