
Освітня програма санаторно-оздоровчого центру 

 соціальної реабілітації «Смарагдове місто» 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Освітня програма санаторно-оздоровчого центру  соціальної реабілітації «Смарагдове 

місто» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 21.02.2018р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 

зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №688 від 24.07.2019р. (для 1-х – 

3-х класів); 

- від 20.04.2011р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» (для 4-х класів);  

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

базової та повної загальної середньої освіти», 

 на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти І, ІІ та ІІІ 

ступенів, затверджених наказами МОН України: 

від 21.03.2018р. №268 (для 1-го та 2-го класів); 

від 08.10.2019р. №1273 (для 3-их класів) 

 від 20.04.2018р. №407  (4-их класів); 

 від 20.04.2018р. №405 (для ІІ ступеня); 

 від 20.04.2018р. №408 (для 10-их та 11-их класів); 

        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). 

      Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 

інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення); 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно 

до кожної змістової лінії;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

 

Розділ І. 

Призначення школи та засоби його реалізації 

 

   Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» – 

загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання, 



здобуття освіти, соціальної реабілітації, професійної орієнтації та підготовки, готує дітей 

до самостійного життя. Тип закладу – загальноосвітня школа-інтернат.  

Головною метою Центру є забезпечення реалізації права  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на здобуття загальної 

середньої освіти, забезпечення тривалого перебування дітей віком від 3-х  до  17 років, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм допомоги,  здійснення   

комплексної  психолого-педагогічної, соціальної, медичної реабілітації дітей. 

Головними завданнями закладу є: 

   - забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов 

проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних; 

   - забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та 

соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних 

особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); 

  -  забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної 

орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя  

та праці; 

   - формування правової культури, загальнолюдських цінностей; 

   - створення умов для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей; 

   - сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання. 

  -  проведення психолого-педагогічної корекції  з урахуванням індивідуальних потреб 

кожної    дитини; 

  -  сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок 

асоціальної поведінки; 

  - здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей; 

  проведення  лікувально-профілактичних  заходів;        

-  розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для  

  педагогічних та соціальних працівників і батьків.  

             Школа забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту, а також призначена для 

організації безперервності, наступності та послідовності навчального процесу з вихованцями, які прибули 

до Центру з різних шкіл області. Навчальний процес у школі спрямований на набуття вихованцями 

базових знань, загально-навчальних і спеціальних вмінь та навичок, формування здатності до самостійної 

навчальної діяльності. 

              З 2014 року заклад забезпечує навчальний процес для двох категорій вихованців: 

І – відділення школи-інтернату (постійний контингент учнів – на кінець 2019-20 н.р. 31 чол.) 

ІІ – відділення соціальної реабілітації (змінний контингент учнів, які перебувають у закладі 

протягом 21 дня, приблизно 200-300 учнів щозміни). 

Вихованці обох відділень долучаються до навчального процесу у школі. 

У відповідності до чинного законодавства СОЦСР «Смарагдове місто» здійснює освітній процес 

відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

І ступінь – початкова  освіта; 

ІІ ступінь – базова середня освіта; 

ІІІ ступінь – профільна (повна)  середня освіта. 

       Основним засобом реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов’язкового 

мінімуму змісту загальноосвітніх програм. Освітня функція передбачає, в першу чергу, 



засвоєння наукових знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. 

Наукові знання передбачають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальнену 

картину світу. У відповідності з освітньою функцією вони повинні стати надбанням 

особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна 

забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість знань, їх міцність і дієвість. Це вимагає 

такої організації процесу навчання, щоб із змісту навчального предмета, що відображає 

відповідну галузь наукового знання, не випадали елементи, які є важливими для розуміння 

основних ідей і суттєвих причинно-наслідкових зв'язків, щоб у загальній системі знань не 

утворювалося пустот. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все 

більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і 

прокладали шлях до наступних знань.  

     Конкретним результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається в 

свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а 

також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і 

навичок. 

      Спеціальні уміння і навички — це специфічні для певного навчального предмета і галузі 

науки практичні уміння й навички. Наприклад, з фізики і хімії - це розв'язування задач, 

проведення лабораторних дослідів, показ демонстрацій, здійснення дослідницьких робіт. З 

географії – робота з картою, географічні вимірювання, орієнтування за допомогою компасу та 

інших приладів. З математики — розв'язування задач, робота з обчислювальними машинами 

різних типів, з логарифмічною лінійкою, з моделями та ін. З ботаніки і біології - робота з 

гербаріями, муляжами, колекціями, препаратами, мікроскопами. 

       Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають загально-

навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх предметів, наприклад, 

навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, 

раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо. 

         Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів 

світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи 

відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну 

культуру, тобто сукупність якостей особистості. Між навчанням і вихованням існує  

двосторонній  зв'язок. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє 

благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, 

суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного 

навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий. 

           Таким чином, одним з головних завдань педагогічного коллективу школи  – в повній мірі 

реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні: 

 системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів; 

  змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів 

завдань; 

 різноманітністю методів, форм і засобів навчання; 

 в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його результатів, причому 

одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, а не однієї з них. 

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий 

рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед школою. 



   Освітня програма закладу спрямована на формування у учнів сучасної наукової картини 

світу;  виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної 

самосвідомості; формування рис людини та громадянина, який прагне вдосконалювання 

та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної 

культури; створення основи для усвідомлення відповідального вибору та наступного 

освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення. 

 

 

Розділ ІІ 

Модель випускника СОЦСР «Смарагдове місто» 

Навчання в школі стає інтерактивним, розкриває внутрішні особливості учнів, що формує 

компетентну особистість учня в різних сферах діяльності. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних 

цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати 

вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентнос

ті 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і 

рідною — у 

разі 

відмінності) 

мовами 

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; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для 

різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, 

мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентніст

ь 

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 

компетентност

і 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 

компетентніст

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 



ь 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 

підприємливіс

ть 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, 

прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати 

критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою 

вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних 

способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентност

і 

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 

самовираженн

я у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та 

вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного 

розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в 

державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і 

соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного 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 

 

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

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

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

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

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 



             Компетентнісний  підхід у навчанні й вихованні переборює розрив між навчанням 

і життям.Освіта та виховання в школі виступають як інструмент самовдосконалення 

особистості та допомагає сформувати особистість, компетентну в різних сферах 

діяльності. Тому виникла необхідність розробити нову концепцію моделі випускника, 

засновану на сучасних принципах. 

 

Випускник СОЦСР «Смарагдове місто» повинен: 

 Освоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з 

усіх предметів шкільного навчального плану; 

 Освоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до 

закладу вищої професійної освіти і успішне навчання там; 

 Опанувати  іноземну мову (англійську) на базовому рівні; 

 Опанувати основи комп’ютерної грамотності,                                       

(програмування, навички технічного обслуговування); 

 Ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва; 

 Уміти швидко знайти своє місце в системі соціально – економічних відносин; 

 Оволодіти культурою інтелектуальної діяльності; 

 Знати і поважати українську культуру  і культуру  інших народів, які проживають в 

Україні або є її сусідами; 

 Знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати; 

 Уміти усвідомлено і відповідально здійснювати вибір своїх дій і діяльності, 

контролювати і аналізувати їх; 

 Володіти культурою життєвого самовизначення і самореалізації; 

 Поважати свою і чужу гідність; 

 Поважати права і свободи інших людей; 

 Дотримуватись правил культури поведінки та спілкування; 

 Поважати свою працю і працю інших людей; 

 Мати почуття соціальної відповідальності; 

 Вести здоровий спосіб життя; володіти навичками безпечної відповідальної 

поведінки в умовах інфекційних пандемій; 

 Володіти навичками міжособистісного міжнаціонального спілкування; 

 Володіти способами отримання інформації; 

 Прагнути духовного і соціального благополуччя; 

 Займати активну позицію в громадянській діяльності та поведінці як зріла і здібна 

до подальшого розвитку ( поза школою) особистість; 

 Вміти реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, творчий потенціал; 

 Усвідомлювати різноманітні життєві цінності, власну самоцінність; 

 Вміти планувати своє життя відповідно до цілей, ухвалювати рішення; 

 Мати життєвий досвід діяльності в групі;, з книгою, з документами, приладами, 

комп’ютером;  

 Мати навички дистанційної роботи з використанням сучасних інтернет-ресурсів. 

 

 

 

 

 



Розділ ІІІ 

Цілі та задачі освітнього процесу школи 

 

Школа вважає своєю місією - створення умов для самореалізації духовного, 

інтелектуального та фізичного потенціалу особистості учня; прищеплення вихованцям 

оптимістичного погляду на життя та потягу до знань і самоосвіти. Головною  науково-

педагогічною проблемою школи є:  «Соціалізація особистості на засадах створення 

сприятливого освітнього середовища в умовах реформування освіти та творення Нової 

української школи». 

Головними завданнями освітнього процесу школи є: 

- забезпечення базових стандартів освіти, допрофільної підготовки, профільного 

навчання у старшій школі; 

- спрямування освітнього процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в 

особистих цілях і суспільному житті; 

- виявлення та розвиток обдарованих учнів;  

- розвиток культури школи, збереження традицій та вироблення нових шляхів 

удосконалення освітньоного процесу,  подальше формуванням  позитивного іміджу 

школи як навчального закладу високої педагогічної та учнівської культури; 

- реалізація стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності; спрямовування 

роботи на підвищення якості результатів навчального процесу в умовах реалізації 

Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, реформи національної освіти; посилення відповідальності 

кожного вчителя за якість навчання і виховання, об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів, дотримання єдиних педагогічних вимог; 

- урізноманітнення форм проведення уроків, забезпечення диференціації та 

індивідуалізації навчання; формування високої навчальної мотивації та потреби в 

освіті, розвивати  в  учнів  стійкий  інтерес  до  пізнання,  бажання  та  вміння   

самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  

джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творчого  мислення,  вміння  

аналізувати  свої  помилки,  різнобічного  застосування  знань,  здійснювання  

самооцінки;  

-  удосконалення та підвищення результативності системи роботи з підготовки учнів до 

ЗНО й ДПА; розвиток системи онлайн-навчання; 

- забезпечення створення умов для всебічного розвитку учнівської молоді на грунті 

ідей сталого розвитку. 

- сприяння особистісному зростанню школярів; спрямування виховної роботи на 

забезпечення профорієнтації школярів; 

 - передача  молодому  поколінню   соціального  досвіду,  багатств  духовної  культури  

народу,  його  національної  ментальності,  своєрідності  світогляду  і  на  цій  основі  

сприяння вихованню  особистісних  рис  громадянина  України,  які  передбачають  

національну  самосвідомість,  розвинену  духовність,  моральну,  художню,  

естетичну,  екологічну,  правову,  трудову  і  фізичну  культуру,  розвиток  

індивідуальних  здібностей  і  таланту. Формування  національної свідомості, 

громадянської  позиції, уміння осмислювати моральні та культурні цінності,  

формування системи вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності перед своїм народом; 

- формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків;  

- створення гуманної демократичної атмосфери у школі, реалізація єдиних 

педагогічних вимог, обов’язкових для всіх учасників навчально-виховного процесу; 



розвиток базових цінностей школярів, прищеплення взаємної поваги педагогів і учнів; 

налагодження пошуку принципово нових механізмів взаємодії всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

 - підвищення професійної майстерності педагогів засобами урізноманітнення форм 

науково-методичної роботи, системного використання ефективних педагогічних 

технологій; забезпечення подальшого розвитку ефективного інформаційно-

насиченого освітнього середовища школи із широким використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; активне впровадження оптимальних методів проведення 

сучасного уроку, виховання учнів; 

- Пропагування здоров’я людини як найвищої соціальної цінності у суспільстві, 

здорового способу життя – як його філософії. Спрямування роботи педагогічного 

колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров’я.  

- впровадження дистанційних форм роботи та розвиток мережевих умінь та навичок 

учасників освітнього процесу;  

- створення та розвиток безпечного освітнього середовища у школі 

            В проектуванні і реалізації стратегічних напрямків розвитку за ступенями освіти 

ми йдемо в першу чергу "від учня", тобто декларування та втілювання на практиці ідеї, які 

відображають відношення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. 

Метою будь-якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення учнем 

відповідного рівня освіти. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними 

знаннями та вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей учнів, необхідних 

їм в освітньому процесі та після випуску зі школи на протязі всього життя. 

Початкова школа (1-4 класи) 

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені 

навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошує ціль розвитку 

пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок 

культури спілкування та самопізнання. 

Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості 

учня. Стратегічним напрямком розвитку початкової ступені освіти є створення таких 

умов, за якими у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в 

словах: "Моя школа – школа радості". 

Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка 

починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього 

успішним, цікавим та привабливим. 

У школі І ступеня пропонуються такі освітні програми: 

- Інноваційні програми та традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з 

логічним навантаженням.  

                                                  Основна школа (5-7 класи) 

   Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких 

психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку 

можна сформулювати в словах: "Я вмію та люблю вчитися" і розвивається відповідний 

комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система цінностей та 

мотивів участі в щоденному шкільному житті. 

   Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої школи є створення 

таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти "технології успіху та досягнень", при 

цьому зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація 

даного стратегічного напрямку буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої 

мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, але й 

мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних відчуттів 



та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В подальшому на старшому 

ступені навчання, отримані учнями 5-7 класів навички ефективної навчальної діяльності 

дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено 

проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири. 

 

Основна школа (8-9 класи) 

  Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення 

класів допрофільної підготовки. 

       Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної 

орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок 

становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учні на базі циклу 

предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію.  

Призначення основної школи - розвиток функціональної грамотності учня, 

функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві, 

впровадження системи допрофільної підготовки домультипрофільного навчання. 

       У школі ІІ ступеня пропонуються  інноваційне й  традиційне навчання, збагачене 

дидактичним матеріалом з логічним навантаженням. 

 

Старша школа ( 10-11 класи, профільне навчання) 

  Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти на базі 

профільного навчання з наданням можливості побудови індивідуальної освітньої та 

професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції. 

  Стратегічним напрямком розвитку старшого ступеню освіти є створення таких 

психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка: "Я 

вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі".  Тому призначення старшої школи - 

оформлення життєвого проекту особистості, становлення індивідуально - особистісної 

технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню 

професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня 

професійної компетентності, саме старша школа повинна підготувати учня до життєвого 

самовизначення. У зв'язку з цим, головним стає питання те, яким чином той чи інший 

профіль забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності та сприяє 

здійсненню учнем успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху. 

У школі ІІІ ступеня пропонуються   такі форми викладання: лекція, семінар, практикум, 

лабораторні заняття. Старшокласники займатимуться дослідницькою діяльністю, 

оволодіватимуть навичками захисту проектів, основами самопрезентації, братимуть 

участь в різноманітних конкурсах учнівської творчості. 

    Таким чином, основним напрямком розвитку школи стане реалізація компетентнісного 

підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, при якій відбувається засвоєння 

кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який дозволяє учневі розв'язувати 

життєво значущі завдання як в процесі навчання в школі, так і в подальшому житті. 

Розділ IV 

Навчальний план 

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Законів України  «Про 

освіту» від 5.09.2017р  № 2145-VIII, «Про повну загальну середню освіту» від  

16.01.2020р. №463-ІХ , постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 

462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження 



Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти» , а також типовими освітніми програмами, 

розробленими на їх основі та затвердженими наказами МОН від 20.04.2018 № 405, від 

20.04.2018 № 406, від 20.04.2018 № 407, від 20.04.2018 № 408. 

Навчальний план на 2020/2021  н.р.  складений відповідно: 

 для 1-2 класів – за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 21.03.2018 № 268 (Додаток 1); 

для 3-их класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою  наказом  Міністерства 

освіти і науки України від  08.10.2019 № 1273  

 для 4-их класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (Додаток 2); 

 для 5 - 9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 № 405 (Додаток 3); 

 для 10-11 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженою наказом МОН 

України №408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми  закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (додаток 2) 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-11-х класів: 

для 1-х класів – 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, 

для 5-х класів – 1067,5 годин/навчальний рік, 

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, 

для 7-х класів – 1190 годин/навчальний рік, 

для 8-х класів – 1190 годин/навчальний рік, 

для  9-х класів – 1225 годин/навчальний рік, 

для 10-х класів – 1260 годин/навчальний рік, 

для 11-х класів – 1225 годин/навчальний рік; 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні 

норми та нормативну тривалість уроків у  1 класах – 35 хвилин; 2-4 класах – 40 хвилин, 5-

11 класах – 45 хвилин. 

Навчальні плани включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову,  в якій передбачено додатковий  час на навчальні курси за вибором, 

факультативи, індивідуальні та групові заняття. Навчальний час, передбачений на 

варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на 

проведення індивідуальних та групових занять. 



Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів 

здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсую чого типу, класів спеціальних, загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх закладів усіх типів та Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Школа працює за п’ятиденним режимом навчання. Мова навчання – українська. 

Робочий навчальний план школи додається. 

 

Освітня програма початкової освіти  (1-2 клас); (3 клас) 

Освітня програма початкової освіти  (1-2 та 3 класи) складена за Типовими освітніми 

програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під 

керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією 

Міністерства освіти і науки України 23.02.2018, додаток 1.   Програма для початкової 

школи складається з двох циклів – 1-2 класи та 3-4 класи. З 2020-21 н.р. 3 класи 

навчаються  за новими навчальними програмами.  Освітня програма  початкової освіти  

передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом початкової освіти. 

    Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мовно-літературна, у тому числі:  

Рідномовна освіта (МОВ) 

Іншомовна освіта (ІНО)  

Математична (МАО) 

Природнича (ПРО) 

Технологічна (ТЕО) 

Інформатична (ІФО) 

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

Громадянська та історична (ГІО) 

Мистецька (МИО) 

Фізкультурна (ФІО) 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Змістові лінії кожної 

освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через 

«Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого 



будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати 

навчання.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Для реалізації освітньої 

програми та досягнення результатів навчання, визначених Державними стандартами, 

вчителями застосовуються інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, 

інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, 

ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. Основними формами організації 

освітнього процесу є різні типи уроків. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає 

самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, визначених у Державних 

освітніх стандартах. Важливе місце належить інтегрованим урокам. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня 

поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття 

початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 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.  

Загальний обсяг навчального навантаження складає (по освітніх галузях): 

У 1-му класі: 

- Мовно-літературна та іншомовна – 350 год. 

- Математична – 140 год. 

- Я досліджую світ – 105 год. 

- Технологічна та інформативна – 35 год. 

- Мистецька – 70 год. 

- Фізкультурна – 105 год. 

- Всього – 805 год. 

 

У 2-му класі 

- Мовно-літературна та іншомовна – 385 год. 

- Математична – 140 год. 

- Я досліджую світ – 140 год. 

- Технологічна та інформативна – 35 год. 

- Мистецька – 70 год. 

- Фізкультурна – 105 год. 

- Всього – 875 год. 

У 3-му класі 

- Мовно-літературна та іншомовна – 385 год. 

- Математична – 175 год. 

- Я досліджую світ – 140 год. 

- Технологічна та інформативна – 35 год. 



- Мистецька – 70 год. 

- Фізкультурна – 105 год. 

- Всього – 910 год. 

 

Форми оцінювання здобувачів початкової освіти.  

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 1-3 класів є: 

1) формувальне  (поточне)  оцінювання (здійснюється вербально, на суб’єкт-

суб'єктних засадах, передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і само 

оцінювання; має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати 

індивідуальну траєкторію їхнього індивідуального розвитку в процесі навчання; 

діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти 

проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної 

програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання 

відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути 

максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях); 

2) в кінці навчального року  проводиться завершальне (підсумкове) оцінювання у  1-2  

класах,  яке проводиться з метою визначення освітніх завдань  для реалізації 

індивідуального підходу до учня/учениці  в процесі подальшого навчання; у 3–му 

класі - підсумкове  (тематичне та завершальне)  оцінювання  проводиться з метою 

зіставлення  навчальних досягнень здобувачів освіти з очікуваними результатами 

навчання, визначених освітньою програмою. Вербальні оцінки особистісних 

досягнень фіксуються двічі на рік у свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні. 

Прогрес учня протягом року відслідковується за щоденниками педагогічних 

спостережень та учнівським порт фоліо, результатами діагностичних робіт. 

 

 

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу 

розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною 

частиною цього процесу є формування здатності учнів самостійно оцінювати свій поступ.  

Метою рідномовної освіти для загальної середньої освіти є розвиток здатності 

спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного 

самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі, бачити її передумовою життєвого успіху; плекання 

здатності спілкуватися рідною мовою (якщо вона не українська); формування 

шанобливого ставлення до культурної спадщини; збагачення емоційно-чуттєвого 

досвіду. 



Відповідно до окресленої мети, головними завданнями рідномовної освіти у 

початковій школі є: 

 виховання стійкої мотивації до читання та прагнення вдосконалювати своє 

мовлення; 

 сприяння індивідуальному самовияву учнів та взаємодії між ними через розвиток 

комунікативних умінь, зокрема діалогічного мовлення, театралізацію; 

 розвиток уміння вдумливого читання і базових правописних умінь; 

 збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів художньої 

літератури та медіапродуктів; 

 розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою творів літератури та 

мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри; 

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

навчальні, медіатексти); 

 розвиток здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі 

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

лінгвістичних знань і норм української мови; 

 створення сприятливого мовного середовища у школі, зокрема й через пізнання 

сучасної дитячої літератури різної тематики та жанрів. 

Комунікативна компетентність, зокрема вільне володіння українською мовою та 

спілкування рідною мовою (якщо вона не українська), виявляється в безпосередньому та 

опосередкованому спілкуванні. 

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної 

комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 

спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення 

різних життєвих потреб дитини. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями іншомовної освіти у 

початковій школі є: 

 здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією 

програмою; 

 розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

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

розуміння змісту; 

 здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

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

навчальних предметів; 

 використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; 

 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

 висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

 ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування;  

 обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 

потреб;  

 ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-

ціннісного компонентів і створюється на засадах опанування іноземної мови в контексті 

міжкультурної парадигми, що передбачає ознайомлення з культурою народу, чию мову 



вивчають учні. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної 

комунікації в межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною 

програмою. На кінець 2-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають 

рівня Pre-А1, а на кінець 4-го класу – рівня А1. Ці рівні характеризують результати 

навчальних досягнень в кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із 

«Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти». 

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

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

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

взаємодія». 

Освітня програма з математики для 1 – 3  класів спрямована на формування  в учнів 

математичної ключової і предметної компетентностей, реалізацію мети та загальних цілей 

освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової освіти (далі Стандарт). 

  При конструюванні програми головний акцент зроблено на реалізацію 

компетентнісного підходу у викладанні математики. Визначальними у структурі програми 

є обов’язкові  та очікувані результати навчання на кінець другого та четвертого класів.  

 Метою математичної освітньої галузі Стандарт визначає «розвиток математичного 

мислення дитини, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, 

робити усвідомлений вибір, розпізнавати в повсякденному житті проблеми, які можна 

розв’язувати із застосуванням математичних методів, моделювати процеси та ситуації для 

вирішення проблем». 

 У відповідності із загальними цілями найважливішими завданнями навчання 

математики у початковій школі є:    

 формування  здатності розпізнавати серед повсякденних проблем ті, які можна 

розв’язати із застосуванням математичних методів та способів;  

 розвиток уміння здійснювати дослідження,  аналіз,  планування  послідовності  дій   

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

 формування та розвиток  усвідомлених і міцних обчислювальних навичок;  

 вироблення вміння описувати побачене, почуте, прочитане за допомогою простих  

математичних моделей;   

 формування  відповідального ставлення щодо висування гіпотез, їх оцінки, доведення  

або спростування, обґрунтування свого вибору;  

 вироблення досвіду дослідження просторових відношень, форм об’єктів 

навколишнього світу, конструювання площинних та об’ємних геометричних фігур; 

 вироблення  вміння сприймати,  перетворювати та оцінювати отриману інформацію, 

використовуючи різні джерела, у тому числі й засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування 

наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність 

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

природоохоронної поведінки в довкіллі. 



Відповідно до окресленої мети, головними завданнями природничої освітньої галузі у 

початковій школі є: 

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

планети Земля; 

 формування екологічно й етично обґрунтованої поведінки у природі, залучення до 

участі у природоохоронних акціях; 

 розвиток зацікавлення до пізнання природи, оволодіння способами навчально-

пізнавальної діяльності, елементарними дослідницькими вміннями (через 

експерименти, спостереження); 

 поступове формування уявлень про природничо-наукову картину світу через 

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

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

середовища та її вплив на нього. 

Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в 

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

шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, 

культурного й національного самовияву. 

 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями технологічної освітньої галузі у 

початковій школі є: 

 залучення учнів до різних видів діяльності, формування вмінь для створення 

виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат; 

 формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення 

домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, 

відповідальності за результати власної діяльності; 

 формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою 

про навколишнє середовище;  

 створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних 

ремесел. 

Освітню програму цієї галузі створено на основі Державного стандарту початкової 

освіти. 

Метою інформатичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в 

учня/ учениці здатності до вирішення проблем із використанням цифрових 

пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для 

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

відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями інформатичної освітньої 



галузі у початковій школі є: 

 формування відповідальної позиції цифрового громадянина, навичок безпечного й 

етичного користування цифровими пристроями та мережами; 

 формування початкових умінь розрізняти інформацію різних видів та працювати з 

нею за допомогою цифрових пристроїв чи без них; 

  формування початкових умінь визначати, знаходити та зберігати інформацію, 

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

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

розрізняти правдиву і неправдиву інформацію різних видів; 

 налагодження комунікації за допомогою цифрових пристроїв та мереж для спільної 

творчості, співпраці, навчання, гри; 

 формування початкових умінь створювати електронні тексти (зображення, відео, 

звуки, програми тощо) за допомогою цифрових пристроїв; 

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

інші результати індивідуальної та групової діяльності за допомогою цифрових 

пристроїв. 

Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі для загальної середньої 

освіти є становлення самостійності учня / учениці, його / її соціальної залученості та 

активності через формування здорового способу життя, розвиток підприємливості, 

здатності до співпраці в різних середовищах, впевненості в собі та доброчесності для 

безпеки, добробуту та сталого розвитку. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі є: 

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

безпеки для себе і тих, хто його / її оточує;  

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

 розвиток потреби самопізнання та самовдосконалення; 

 формування в учнів сталої мотивації до здорового способу життя;  

 формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної 

поведінки для поліпшення добробуту; 

 розвиток уміння ухвалювати рішення в повсякденних ситуаціях з користю для 

безпеки та здоров’я; 

 сприяння індивідуальному розвитку самостійності, підприємливих якостей та 

поведінки свідомого споживача; 

 формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я; 

 створення сприятливого безпечного та здорового середовища в школі. 

Освітню програму громадянської та історичної освітньої галузі створено на основі 

Державного стандарту початкової освіти. 

Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є 

створення умов для формування в учня / учениці початкової школи власної ідентичності 



та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між 

історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах 

демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними 

процедурами.  

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями громадянської та історичної 

освіти у початковій школі є: 

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

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

себе та для громадян України  подій;  

• сприяння початковому усвідомленню власної гідності, цінності свободи і прав людини, 

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

вироблення відповідального ставлення до власної діяльності  та діяльності інших; 

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

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

передавати породжені нею враження і думки; 

• удосконалення набутих дітьми в дошкільному віці позитивних моделей поведінки у 

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

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

нерівності, несправедливості та дискримінації; 

• створення умов для набуття успішного досвіду конструктивної взаємодії та 

громадянської поведінки, формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської 

культури особистості. 

Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних 

цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької 

спадщини. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями навчання мистецтва у 

початковій школі є: 

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

творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини; 

● набуття досвіду творення художніх образів через опанування елементарними 

мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей; 

● розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо-образного мислення, 

художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому самовияву та 

розвитку індивідуального стилю учня / учениці через мистецтво; 

● розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та особистісне 

ставлення до них; засвоєння початкових знань про види мистецтва, особливості їхньої 

художньо-образної мови, зокрема у взаємозв’язках; 

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

самовдосконаленні;  

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

природним і соціокультурним середовищем; 



● виховання здатності застосовувати мистецтво для отримання задоволення та емоційного 

самопізнання.  

Освітню програму фізкультурної освітньої галузі створено на основі Державного 

стандарту початкової освіти. 

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

мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво необхідних рухових умінь і 

навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних можливостей 

організму. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями фізкультурної освітньої галузі у 

початковій школі є: 

 розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових 

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

 розширення функціональних можливостей організму через цілеспрямований 

розвиток фізичних якостей і природних здібностей; 

 збереження та зміцнення здоров’я школярів;  

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

збереженні та зміцненні здоров’я;  

 формування основ здорового способу життя і створення умов для покращення 

фізичного і психоемоційного стану;  

 формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та 

проведення активного відпочинку; 

 розвиток комунікативних умінь під час занять фізичною культурою; 

 формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до занять 

фізичною культурою і спортом; 

  усвідомлення ролі занять спортом і Олімпійського руху для формування 

самоповаги, впевненості в собі, прагнення досягати успіху, дотримуючись 

принципів чесної гри; 

 збільшення обсягу рухової активності, яка приноситиме радість дитині; 

 формування творчих здібностей засобами фізичної культури. 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 4-их класів 

Освітня програма для 4-их класів розроблена на основі Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) на виконання Закону 

України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 

462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».  

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів закладів загальної 

середньої освіти складає 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального 

навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані СОЦСР «Смарагдове місто» 

(далі –навчальний план).  

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, 



визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової 

школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно 

від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  

Школа організовує навчання учнів 4-х класів за варіантом для шкіл з українською 

мовою навчання з вивченням мови корінного народу, національної меншини (таблиця 2). 

Зважаючи на те, що більша частина контингенту учнів вважають рідною мовою російську 

і розмовляють нею у побуті, школа обрала варіант плану з вивченням російської мови. 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, 

обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування 

і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, 

консультації. У 4-х класах додаткову годину відведено на освітню галузь «Мистецтво» 

для ведення окремих курсів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у 

навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і 

читання)", " Російська мова (мова і читання)", "Іноземна мова". Іноземною мовою 

вивчення є англійська мова для усіх учнів. 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні 

окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами 

"Основи здоров'я" та "Фізична культура".  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче 

мистецтво" і "Музичне мистецтво". 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів може здійснюватися  

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). 

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від 

нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних 

асигнувань та залучення додаткових коштів.  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4-х класах – 40 хвилин. 



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на 

предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. 

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладами загальної 

середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного 

та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.  

У варіативній складовій навчального плану передбачено 1 год., яку  відведено на 

освітню галузь «Мистецтво» для ведення окремих курсів «Образотворче мистецтво» та 

«Музичне мистецтво». 

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в 

навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх 

потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів  

навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти 

формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей 

учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового 

забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть 

реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, тощо.  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних 

цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати 

вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити 

внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

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

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

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

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

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

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

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

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

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



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

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

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

посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування 

наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх в нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України 

«Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. 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. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, 

спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система 

внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності: 



- Школа на 100% забезпечена вчителями початкових класів (4). Серед них 3 вчителі 

мають вищу кваліфікаційну категорію, один – першу. 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: 

- Школа працює за затвердженими державними навчальними програмами, посібниками 

та підручниками для початкової школи. На 2020-2021 н.р. 1-й, 2-й та 4 класи на 100% 

забезпечені підручниками. Підручники для 3-го класу замовлені та очікуються до 

кінця серпня 2020 року. 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 

- Школа має відповідну матеріально-технічну базу для організації навчальної 

діяльності у початковій школі. Стан класних приміщень, меблів відмінний. Усі меблі 

відповідають віку учнів. У кожному класі є комп’ютер з інтернетом, проектор з 

екраном. У навчальних кабінетах для 1-3-х класів створено навчальне середовище 

відповідно до державних вимог для НУШ. Освітній процес забезпечено необхідним 

дидактичним матеріалом та обладнанням.  

- якість проведення навчальних занять: 

 

- Якість проведення навчальних занять у школі досягається за рахунок грамотної 

організації процесу навчання на уроках та позаурочній діяльності, в основі якого 

покладається ідея колективної творчості вчителя та учнів, поєднання традиційних та 

інноваційних форм роботи, індивідуальний та диференційований підхід у навчанні. 

      Широко застосовуються інформаційно-розвивальні технології,  

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

У початковій школі постійно відслідковується результат освітньої діяльності учнів 

та вчителів. Для цього проводяться адміністративні контрольні роботи, здійснюються 

перевірки робочих зошитів учнів і зошитів для контрольних робіт, проводяться відкриті 

уроки та заходи, аналізується рівень здобутків та недоліків на методичних нарадах, 

засіданнях МО вчителів початкових класів завдяки чому вносяться корективи у 

планування роботи вчителя. 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

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

умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 



 

Освітня програма для ІІ ступеня (5-9 класи) 

Освітня програма школи ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на основі 

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розробленої 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», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня».  

Освітня програма СОЦСР «Смарагдове місто» базової середньої освіти (далі - 

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).  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 

інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках 

навчальних планів; 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 року №804 та від 23.10.2017 року 

№1407,  перелік яких наведено в таблиці 18; пропонований зміст навчальних програм, які 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН);  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

-             вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних 

планах СОЦСР «Смарагдове місто» (ІІ ступінь) (далі –навчальний план).  

Навчальний план 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. Навчальні плани основної 

школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно 

від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового 

забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладу освіти.  

Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

- підсилення предметів інваріантної складової. Розподіл годин на вивчення тієї чи 

іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин 

фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його 

заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного 

для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

- індивідуальні заняття та консультації. 

   Зважаючи на особливості формування учнівського контингенту у закладі (діти-сиріти 

постійного контингенту + учні з шкіл-інтернатів та міст та районів Донецької обл.., які 

прибувають у заклад на період соціальної реабілітації (21 день)), години варіативної 

складової у школі ІІ ступеню використовуються для підсилення інваріантної складової:  



 

клас 

 

Українська мова 

 

математика 

 

Іноземна мова 

5 0,5 1 0,5 

6 0,5 1 1 

7 1  1 

8 0,5  1 

9   1 

 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь 

тощо. 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, 

так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.  

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани СОЦСР 

«Смарагдове місто» містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним 

варіантом навчальних планів цієї освітньої програми.  

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчальних планів.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» закладом освіти сформовано 

самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх 

інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, 

регіональних та народних традицій. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно 

до Закону України «Про загальну середню освіту».  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

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

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

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

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

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

року за № 229/6517 (зі змінами).  

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від 

нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних 

асигнувань та залучення додаткових коштів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

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

освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

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



Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

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

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

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

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

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом 

інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та 

предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. 

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; 

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться 

відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові 

та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами 

різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором;  

- роботу в проектах;  

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого 

розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. 

Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, 

що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 

собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад 

вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 

ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого 

члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом 

пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з 

«ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач 

тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення 

кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до 

природних ресурсів.  

 

Реалізація освітньої програми  базової середньої освіти забезпечує формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, як-

от: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, математичної грамотності й 

обізнаності у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж 

життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському 

суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й 

екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя та інших 

компетентностей передбачених стандартом освіти. 

 

Освітня програма для старшої школи (10-11 класи) 

Освітня програма СОЦСР «Смарагдове місто» ІІІ ступеня (профільна середня 

освіта) створена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, розробленої  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», затвердженої 

наказом МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

Освітня програма школи профільної середньої освіти (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний 

стандарт).  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 

інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках 

навчальних планів для 10-го та 11-го  класу (див. Робочий навчальний план закладу); 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

затверджених наказами МОН України від 23.10.2017 року №1407 та від 24.11.2017 року 



№1539, перелік яких наведено в таблиці 4; пропонований зміст навчальних програм, які 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН);  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-х – 11-х класів складає 2485 

годин/навчальний рік; для 10-х класів - 1260 годин/навчальний рік, для 11-х класів - 1225 

годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані школи ІІІ ступеня (10 і 11 класи) (далі – навчальний план).  

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

з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 

року для 10-го класу, з 1 вересня 2019 року – для 11-го класу. Він містить загальний обсяг 

навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-

обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає 

години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

Навчальний план школи для 10-11 класів складено за другим варіантом організації 

освітнього процесу, який містить перелік базових предметів, що включає окремі предмети 

суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

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

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

«Громадянська освіта», «Математика», «Фізика», «Астрономія», «Біологія і екологія», 

«Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується 

вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що 

вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учнями 10-го та 11-го класу 

обрано два предмети (три години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться 

між двома обраними предметами), а саме 1,5 години – «Інформатика» та 1,5 години 

«Мистецтво». Обидва предмета вивчаються протягом двох років навчання – у 10 та 11 

класах – по 1,5 год. на тиждень. 

Частина навчальних годин навчального плану призначена для забезпечення 

профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано 

закладом  з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; 

- профільні предмети,  що вивчаються на профільному рівні; 

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси. 

Рішення про розподіл годин для формування профілю навчання (правовий напрям), 

прийнято на засіданні педагогічної ради від 05.06.2018 року (протокол №11), враховуючи 

освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-

технічну базу.  

У навчальному плані школи ураховано, що: 

- профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних 

освітніх галузей;  

- кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, 

відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових 

предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;  

- залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів,  

використано для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів. За рішенням 



педагогічної ради збільшено кількість годин з іноземних мов (+1), математики (+1 год.). 

Крім того, додаткові години відведено для курсу за вибором «Російська мова» у 10 класі 

(1 год.) та у 11 класі (1 год.).  

   У зв’язку з особливостями формування контингенту учнів та організації 

життєдіяльності учнів у закладі, максимальна кількість годин у 10 та 11 класах обмежена 

35 год. на тиждень (у 10-му класі – 36 год.). Через те в навчальний план не вводяться 

додаткові спеціальні курси та факультативи. 

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. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  

 

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

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

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

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

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

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

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

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 

формуванні шкільного середовища. 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; 

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться 

відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові 

та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами 

різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором;  

- роботу в проектах;  

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

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 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.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої 

освіти.  

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

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

підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати 

здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей.  
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. 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Школа на 100% забезпечена кваліфікованими спеціалістами з усіх предметів 

інваріантної складової робочого плану. Усі вчителі мають вищу освіту. На кінець 

2019-20 н.р. у закладі працювали 23 вчителі. Серед них: 

Вища категорія І категорія ІІ категорія спеціаліст 

5 13 5 - 

Приміщення школи зведено у 2016 року і оснащено на 100% новими меблями, усі 

класи забезпечені комп’ютерним та спеціальним мультимедійним обладнанням. У 

кожному навчальному кабінеті в наявності підключення до інтернету. У школі діє два 

комп’ютерних класи, лінгафонний кабінет, обладнані кабінети фізики, хімії та 

біології. Освітній процес забезпечений навчальними програмами, підручниками та 

посібниками. Школа забезпечує виконання Державних стандартів 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. 

 

 



Передбачені результати профільної середньої освіти 

     Освітня програма профільної середньої освіти передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

     Реалізація освітньої програми профільної середньої освіти забезпечує формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної 

життєдіяльності, а саме: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, 

математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, техніки і технологій, 

готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, 

уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в 

громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, 

загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя 

та інших компетентностей передбачених стандартом освіти. 

            Важливим результатом профільної середньої освіти має бути успішне складання 

випускниками ЗНО та 100% вступ до ВНЗ. 

 

 

 

 

Освітня програма для дітей з особливими освітніми потребами. 

 

У закладі можуть проходити навчання (короткотривале – на період соціальної 

реабілітації (21 день)) учні з особливими освітніми потребами (з інтелектуальними 

порушеннями). 

Навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік для спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (для дітей з 

інтелектуальними порушеннями) складені:  

1-ші - 2-гі класи – за Типовою освітньою програмою для учнів 1-го – 2-го класів з 

інтелектуальними порушеннями, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018р. 

№816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»; 

3-ті класи - За Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від 01.04.2020р. №467. 

4-ті класи – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої 

освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом 

МОН України від 25.06.2018р. №693 «Про затвердження Типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими 

освітніми потребами»;    

 5-10-ті класи – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою 

наказом МОН України від 12.06.2018р. №627 «Про затвердження Типової освітньої 



програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами»; 

Загальний обсяг навчального навантаження для дітей з інтелектуальними 

порушеннями складає: 

1 клас – 875 год. на рік 

2 клас – 910 год. 

3 клас – 945 год. 

4 клас – 840 год. 

5 клас – 945 год. 

6 клас – 1050 год. 

7 клас – 1120 год. 

8 клас – 1190 год. 

9 клас – 1190 год. 

10 клас – 1190 год. 

Метою початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями є особистісне 

становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, 

пізнавальної активності, що забезпечують їхню готовність до життя в демократичному 

суспільстві, продовження навчання в основній ланці школи.  

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з інтелектуальними 

порушеннями таких ключових компетентностей: 

 - володіння державною мовою; що передбачає елементарні уміння та навички (в 

межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, 

усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного самовираження;  

- можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що 

передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в 

побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; 

 - математична компетентність, що передбачає застосування (в межах 

пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини; - компетентності у галузі природничих наук, що передбачають 

формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та 

досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;       

- соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь та 

навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ 

професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності; 

 - екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання та збереження природних ресурсів;  

 - інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість 

безпечного використання інформаційнокомунікаційних засобів у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях; 



 - навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними 

базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство; 

 - громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах 

своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, 

дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання 

здорового способу життя; 

 - 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, формування навичок культури  

поведінки в соціумі; 

 - основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові 

одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до 

сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності. 

 Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, 

взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та 

навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку 

Вимоги до дітей з інтелектуальними порушеннями, котрі розпочинають навчання у 

початковій школі,  враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. 

Предметні компетентності для дітей з різним рівнем інтелектуальних порушень мають 

диференційований характер (для дітей з легким та помірним ступенем). Програмові 

компетенції для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення виокремлено під 

спеціальним позначенням - .⃰ Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до 

пізнавальних можливостей.  

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та можливості учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови роботи, забезпечуючи 

водночас досягнення корекційно-розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних 

результатів, зазначених у програмі. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з 

інтелектуальними порушеннями здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі 

навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів 

формувального характеру. 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. Упродовж навчання в початковій школі учні навчаються 

способам самоконтролю, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Навчальні досягнення учнів у 1-2-3 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню. За рішенням педагогічної ради школи у 3-х класах 

здійснюється формувальне та підсумкове бальне оцінювання. 

У навчальному плані для 1-4  класів передбачені усі години інваріантної складової. 

У якості корекційно-розвиткової роботи обрано курс «Соціально-побутове орієнтування». 

Години додаткового часу  у 1-му, 2-му та 3-му класах  відведено для індивідуальних 

занять та консультацій (1-2 кл. – 1 год.; 3 кл. – 2 год.) і для курсу «Основи споживчих 

знань» (1 год. на тиждень), у 4 –ому класі (1 год.) на курс «Інформатика). 



Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з 

семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я та фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується через 

навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література». 

Освітня галузь «Математика» - через навчальний предмет «Математика». 

Освітня галузь «Природознавство» - через навчальні предмети: 

«Природознавство», «Географія», «Фізика і хімія у побуті». 

Освітня галузь «Суспільствознавство» - через предмети: «Історія України» (7-10 

кл.), «Я у світі» (5 кл.). 

Освітня галузь «Мистецтво» - через предмети : «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво» (5-8 кл.) 

Освітня галузь «Технології – через предмети «Трудове навчання», «Інформатика». 

Освітня галузь «Здоров’я та фізична культура» - через предмети «Фізична 

культура», «Основи здоров’я». 

У якості корекційно-розвиткової роботи обрано курс «Соціально-побутове 

орієнтування. Години додаткового часу  у відведено на факультативний курс «Основи 

споживчих знань». 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу за 5-ти денним навчальним тижнем. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

 

 

РозділV 

Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних 

технологій 

Особистісно- орієнтована модель освіти, яку реалізує школа, передбачає: 

-упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології 

дитиноцентризму. Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і 

виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів; 

- активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів; 

- практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку 

дитини з її практичним досвідом;  

- виховання вільної незалежної особистості; 

- урахування  вікових та індивідуальних особливостей учнів, забезпечення морально-

психологічного комфорту дитини;  

     Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів 

систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) ; 



- соціально-політичних цінностей (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до 

рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність).  

Організація освітнього середовища: 

-нововведення в освіті потребують  змін в організації сучасного освітнього середовища. У 

зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і 

дослідницької діяльності, мають бути урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього 

простору. Крім класичних варіантів класних кімнат у освітньому процесі 

використовуються  новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які можна легко 

трансформувати для групової роботи. У практику роботи школи  входить практика 

проведення уроків на природі, які передбачають безпосереднє спілкування дитини з 

навколишнім світом. Крім того вчителі залучають до освітнього процесу і інші 

приміщення з відкритим освітнім простором, що дозволяє розширити поле діяльності за 

межі класу. У плануванні і дизайні освітнього простору першорядним є спрямування на 

розвиток дитини і мотивації її до 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 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.  

Основними формами організації освітнього процесу в школі є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  



комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 

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

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

інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. 

д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, 

основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, 

знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, 

спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації 

проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не 

засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії 

тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна 

конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому 

обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і 

формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних 

практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, 

менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та 

практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 

заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій 

учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. 

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на 

заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова 

конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень 

вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в 

узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою 

відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких 

звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть 

будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі 

робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу 

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, 

отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями 

по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за 

умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують 

самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 



Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 

           Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

           Освітній процес у школі базується на нових підходах до навчання, які ґрунтуються 

на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчителями. Професійна 

свобода вчителя школи покладає на його плечі відповідальність, яка передбачає, зокрема, 

добір методів навчання відповідно до освітніх потреб різних учнів та фокусування на 

розвитку компетентностей для життя, вміння працювати з інформаційно-комунікаційними 

технологіями та природно інтегрувати їх в освітній процесс. Зміна фокусу навчання у бік 

практики, інтерактивності та функціональності покладає відповідальність і на учнів, які, 

вільно висловлюючи свою позицію на уроці, вирішуючи пізнавальні завдання, 

співпрацюючи з однокласниками в команді, дбають за результат (не тільки за оцінку) у 

процесі навчання. 

 

Розділ VI 

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Адміністрація та педколектив школи як наслідок успішної реалізації освітньої програми 

мають наступні очікувані результати: 

 якісний рівень навчальних досягнень учнів; 

 позитивний імідж навчального закладу; 

 впроваджена система компетентнісного навчання; 

 в учнів сформовані ключові життєві компетентності; 

 висока життєва адаптивна компетентність учнів; 

 100% складання учнями ЗНО та вступ до ВНЗ після закінчення школи. 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у школі складається з наступних 

компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти у школі є: 



 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. 

     Особистісне спрямування освіти у школі зумовлює необхідність інтегровано оцінювати 

її якість в єдності індивідуальних характеристик особистості, педагогічних показників 

організації освітнього середовища і соціальних параметрів функціонування освітньої 

системи. За характером впливу на якість шкільної освіти у закладі можуть 

використовуватися такі показники для її оцінювання: 

– результативності (рівень навченості, вихованості, соціальної зрілості, спортивні 

досягнення); 

– ефективності (економічна або соціальна, прийняття рішень, збереження здоров’я, рівень 

правопорушень); 

– доцільності (досягнення поставлених цілей, упровадження засобів,  психологічний 

супровід); 

– оптимальності (сформованість цілісної системи освіти); 

– розвитку (динаміка змін, креативність); 

– забезпечення (ресурси, комп’ютеризація, матеріально-технічна база); 

– потенційних можливостей (кадровий склад, підвищення кваліфікації). 

 

Розділ VII 

Перелік навчальних програм 

Для реалізації освітньої програми школи використовуються програмне-методичне 

забезпечення, яке рекомендовано для закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 

навчальний рік. 

  

І ступінь 
1 – 2 клас 

Предмет Програма 

Українська мова 

Математика 

Англійська мова 

«Я досліджую світ» 

«Мистецтво» 

  

Типова освітня програма початкової освіти ( 

автор Р.Шиян) 

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про 

затвердження типових освітніх та навчальних 

програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти” 

  

  



 3 клас 

Предмет Програма 

Українська мова 

Математика 

Англійська мова 

«Я досліджую світ» 

«Мистецтво» 

 

Типова освітня програма початкової освіти (3-4 

класи) автор Р.Шиян) 

Наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273 “Про 

затвердження типових освітніх та навчальних 

програм для 3-х класів закладів загальної 

середньої освіти” 

 

4 клас 

Предмет Програма 

Українська мова 

Літературне читання 

Математика Природознавство 

Я у світі 

Інформатика 

Трудове навчання 

Англійська мова Образотворче 

мистецтво 

Музичне мистецтво 

Фізична культура Основи 

здоров’я 

Навчальні программами для учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН 

України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких 

програм: «Українська мова», «Літературне 

читання», «Математика», «Природознавство», «Я 

у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», 

«Іноземні мови для загальноосвітніх та 

спеціалізованих навчальних закладів», 

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», 

«Фізична культура», «Основи 

здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження 

змін до навчальних програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

  

  

ІІ ступінь 

5 клас 

  

Предмет Програма 

Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 

2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804 

  

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 

Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07 червня 2017 року № 804) 



Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН 

від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804 

Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних 

закладів 

5 клас 2017 рік   (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804) 

Історія “Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 

класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки   України       від 07.06.2017№804 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи 

здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 

змінами,затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; 

Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. 

та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 

червня 2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804 

  

6 клас 

Предмет Програма 



Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом 

МОН України від 07.06.2017 № 804 

  

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, 

    затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 

804 

Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804 

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ 

МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

№ 804 

Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ 

МОНУ від 07.06.2017 №804 

“Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 

класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки   України       від 07.06.2017№804 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи 

здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 

змінами,затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804; 



Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич 

Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07 червня 2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

  

7 клас 

Предмет Програма 

Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом 

МОН України від 07.06.2017 № 804 

  

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, 

    затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 

804 

Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804 

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ 

МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804 



Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

№ 804 

Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН 

України від 07.06.2017 № 804 

Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, 

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 

Історія України “Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ 

МОНУ від 07.06.2017 №804 

Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 

класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки   України       від 07.06.2017№804 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи 

здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 

змінами,затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804; 



Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич 

Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07 червня 2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

  

8 клас 

Предмет Програма 

Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом 

МОН України від 07.06.2017 № 804 

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі 

змінами,     затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804 

Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Геометрія   Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804 

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ 

МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804 



Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

№ 804 

Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 

МОН України від 07.06.2017 № 804 

Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, 

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 

Історія України “Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ 

МОНУ від 07.06.2017 №804 

Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 

класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки   України       від 07.06.2017№804 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи 

здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 

змінами,затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804; 

Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич 

Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07 червня 2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 



  

9 клас 

Предмет Програма 

Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН 

України від 07.06.2017 № 804 

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, 

    затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 

804 

Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., 

Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року № 804) 

Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 

07.06.2017 № 804 

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ 

МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

№ 804 

Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804 



Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, 

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 

Історія України “Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія 

України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 

07.06.2017 р. №804 

Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., 

Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 

804; 

Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 

класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки   України       від 07.06.2017№804 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи 

здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 

змінами,затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804; 

Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич 

Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07 червня 2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

  

ІІІ ступінь 

 

Предмет Програма 

Укр. мова Українська мова. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 

1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, 

затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.) 



Укр. література Українська література. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом 

Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного 

рівня та рівня стандарту, затверджена наказом МОН   від 

14.07.2016 № 826. 

Математика Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний рівень, поглиблене 

вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826 

Зарубіжна література Світова література. 10-11 класи - за програмами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 

28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного 

рівня зі змінами 2016 року 

Англійська мова Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний 

рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 

122 

Біологія Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826 

Географія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 

класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний 

рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 

Хімія Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 

826). 

Фізика 

Астрономія 

Фізика та астрономія. Програми профільного навчання для 

10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України №1021від 28.10.2010 р. зі змінами, затвердженими 

наказом Міністерства   освіти і науки України від 14.07. 

2016 р. № 826 

Історія України “Історія України» навчальна програма для закладів ЗЗСО, 

2019, наказ МОНУ від 21.02.2019 №236 

Всесвітня історія Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, 

затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 



Інформатика Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти 

і науки України від 14.07.2016 року № 826) 

Фізична культура Рівень стандарту 

Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» 

розроблена відповідно до вимог Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 

2004 р. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


