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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

Острозька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1   у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно 

до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  

науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи. 

Головною метою закладу  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий 

випускник. 

Головними завданнями школи є: 

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

– виховання громадянина України; 

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших 

народів і націй; 

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, 

підготовленої до професійного самовизначення; 

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 

свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед 

законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина. 

Виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням  

школи. Школа  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

– безпечні умови освітньої діяльності; 

– дотримання державних стандартів освіти; 

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

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

– дотримання фінансової дисципліни. 

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює 

освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

I ступінь - початкова загальна освіта; 

II ступінь - базова загальна освіта; 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта. 

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх програмах. 

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є 

засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. 

Досягнення мети призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених 

Законом України «Про освіту»: 

– вільне володіння державною мовою; 

– здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

– математична компетентність; 

– компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

– інноваційність; 

– екологічна компетентність; 

– інформаційно-комунікаційна компетентність; 

– навчання впродовж життя; 

– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

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

усвідомленням рівних прав і можливостей; 

– культурна компетентність; 

– підприємливість та фінансова грамотність; 



 

– інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти. 

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

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

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими 

людьми. 

Дана Освітня програма створена  на 2021-2022 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону 

України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження 

типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  

відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства 

освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів». 

Освітня програма складена на 2020-2021 навчальний рік  і затверджена  рішенням 

педагогічної ради від 30.08.2021 (протокол № 7 ). 

2. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ 

Загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти 

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

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

навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Очікувані результати 

1 Спілкування 

державною мовою 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити 

висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій 

формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно 

висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в 

мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій 

словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, 

доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, 

визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів 

і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати 

у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для 

різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; 

адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, 

мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 



 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати 

задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати 

найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті 

навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи 

у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного 

життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного 

й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках 

і технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та 

досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі 

наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють 

функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на 

природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; 

усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за 

допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення 

цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових 

знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості 

вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів 

своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності 

та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

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



 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати 

аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та 

відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати 

власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати 

та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів 

своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного 

розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події 

в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані для 

маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології 

на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу 

життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину 

тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 

цінності здорового способу життя 

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових компетентностей: 

– «Екологічна безпека й сталий розвиток»,  

– «Громадянська відповідальність»,  

– «Здоров’я і безпека»,  

– «Підприємливість і фінансова грамотність».  

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізнілінії є соціально значимими надпредметними темами, якідопомагаютьформуванню в 

учнівуявлень про суспільство в цілому, розвиваютьздатністьзастосовуватиотриманізнання у 

різнихситуаціях. 

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. 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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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.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

– урок формування компетентностей; 

– урок  розвитку компетентностей;  

– урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

– урок корекції основних компетентностей;  

– комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу є 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.  

3. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ 

Тип навчального закладу – загальноосвітня школа І-Ш ступенів. Кількість класів станом на 

01.09.2021 – 31. Кількість учнів станом на 01.09.2021 – 765. 

Робочі навчальні плани на 2021/2022 навчальний рік складаються:  

– для 1-2-х класів- за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти , 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 08.10.2019 № 1272, (Савченко О.Я.);  

– для 3-4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 08.10.2019 № 1273, (Савченко О.Я.); 

– для 1-3 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, що 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», враховуючи висновки 

експертиз та рішень Державної служби якості освіти (листи від 24.05.2018 №01-22/323 та від 

06.08. 2020 року №01/01-23/929 ), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 

03.02.2021 № 140 ; 

– для 5-7-х класів (таблиця 10), 9-В класу (таблиця 1) – за Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки від 20.04.2018 № 405; 

– для 8-А класу (поглиблене вивчення української мови), 8-Б,В класу (поглиблене вивчення 

математики), 9-А класу (поглиблене вивчення української мови), 9-Б клас (поглиблене 

вивчення математики)- за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти 

II ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 №405, (додаток 

8); 

– для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти II 

ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 №408, 10-А, 11-А 

класи- з профільними предметами- українська мова та література, 10-Б,11-Б класи - з 

профільними предметами – алгебра та геометрія. 

У відповідності до  листа  МОН України № 1/11-11232 від 22.10.18 року «Щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів» у школі здійснюється поділ на групи:  

– при вивченні інформатики: 5-А-1,5-Б-1, 5-В-1,6-В-1,7-А-1,7-Б-1,7-В-1, 8-А-2, 8-Б-2, 8-

В-2, 9-А-1, 9-Б-1,10-А-1,5, 10-Б-1,5, 11-А-1,5, 11-Б-1,5= 21 година. 

– при вивченні фізичної культури (шляхом об’єднання груп – окремо дівчата та хлопці): 

10-А, Б – 4, 11А, Б – 2 = 4 години; 

– при вивченні Захисту України - 10-А – 1,5 год.,10-Б – 1,5 год., 11-А – 1,5 год.,11-Б – 1,5 

год.= 6 годин. 

І. Початкова школа 

Відповідність вимогам Державного стандарту початкової освіти є обов'язковою умовою 

реалізації змісту освіти. У 2021/2022 навчальному році у 2-В класі з варіативної частини навчального 

плану додано 1 годину на вивчення математики, з метою реалізації концепції «Нова українська 

школа», що спрямована на розвиток особистості учня на засадах створення цікавої, змістовної та 

значущої з позиції загальних уявлень про навколишній світ системи математичних понять, навчання 

молодших школярів побудови, дослідження та застосування математичних моделей світу, 

формування в учнів спеціальних умінь і навичок , необхідних у повсякденному житті. 

План початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

Освітній процес у 1-В, 2-А та 3-Б класах науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

здійснюється за Типовим навчальним планом початкової школи науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 03.02.2021 року №140 далі — 

Типовий навчальний план, табл. 1), що є органічною складовою «Освітньої програми початкової 

школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України», (1‒4 класи)».  

 Типовий навчальний план розроблено на основі Базового навчального плану для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту початкової освіти. 

У Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом початкової освіти 

можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей.  Мета і завдання 

мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і  література)   реалізуються   через   навчальні   

предмети   «Українська   мова» (1–4  класи — 6 год./тижд.)  і   «Я   пізнаю   світ» (1–4  класи — 1 

год/тижд.). Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена  

https://drive.google.com/file/d/14LITEO0bL3Oy2BO2-fvhzeAOyt_8UkmZ/view


 

навчальним  предметом  «Іноземна  мова»  (1 клас — 2 год/тижд.; 2–4 класи — 3 год/тижд.). Мета і 

завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Математика» (1  

класи — 3 год/тижд.,2-4 класи-4 год/тижд.) і «Я пізнаю світ»  (1-4 класи — 1 год/тижд.). Мета і 

завдання природничої освітньої галузі реалізуються  через  навчальний  предмет  «Я пізнаю світ» (1 - 

4 класи —  1 год/тижд.). Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні  

предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1  год/тижд.);  

інформатичної  —  завдяки  вивченню  предмета  «Інформатика»  (3–4 класи — 1  год/тижд.);  

фізкультурної  —  через  навчальні  предмети  «Фізична  культура»  (1–4 класи — 2 год/тижд.)  і  «Я  

пізнаю  світ»  (1–4 класи — 1  год/тижд.).  

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі 

забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість інтегровано реалізувати 

здоров’язбережувальну мету освіти завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для 

психологічного розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших 

відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо.   Типовий навчальний план 

початкової школи Проекту містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання всіма закладами 

загальної середньої освіти, що працюють за Проектом, незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, та варіативну складову. 

Варіативна складова Типового навчального плану (1, 2, 3 класи — 1 год./тижд.;)  

використовується  на підсилення предметів інваріантної складової.  У зв’язку зі спрямованістю 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, 

інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір 1 годину варіативної 

складової у 1-В класі  виділено  на мовно-літературну освітню галузь (іноземна мова);  у  2-А класі - 

1 годину на мовно-літературну освітню галузь (українська  мова), а у 3-Б класі -1 годину на вивчення 

математики  .  

Типовий навчальний план початкової школи Проекту зорієнтований на роботу закладів освіти 

за 5-денним навчальним тижнем. Таблиця 1 Типовий  навчальний  план  початкової  школи  з  

українською  мовою  навчання  для  закладів  загальної  середньої освіти,  що  працюють  за  

науково-педагогічним  проектом   «Інтелект  України» . 

 Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального 

предмета «Я пізнаю світ»:  1 клас: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; природнича, 

технологічна, соціальна і  здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі — разом 

4 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.;  

фізкультурна освітня  галузь — 1 год/тижд.; 2‒4 класи: мовно-літературна освітня галузь — 1 

год/тижд.; природнича, технологічна,інформативна,соціальна і  здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична освітні галузі — разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 

год/тижд.; мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.; фізкультурна освітня  галузь — 1 год/тижд.. 

Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».  

Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)  та  «Фізична  

культура»  (2 год/тижд.),  не  враховуються  під  час  визначення гранично  допустимого  навчального  

навантаження  учнів,  але  обов’язково  фінансуються. 

ІІ. Основна школа 

З метою підготовки учнів до профільної школи та підготовки учнів до успішного складання 

ЗНО в основній школі з варіативної частини навчального плану на вивчення української мови 

виділено додаткові години  у 5-х класах - по 1,5 години. У 5-Б, 5-В класах  по 1 годині – на вивчення 

математики.  У  6, 7-х класах – по 1 годині додано на вивчення англійської мови. У 5-А та 6-х класах 

уведено факультатив «Основи християнської етики» (по 0,5 години). Метою факультативу «Основи 

християнської етики» є формування в учнів християнських моральних чеснот. Викладання 

факультативу передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних 

переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному 

українському суспільстві.  

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі. Вона має на 

меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у 

них сформувались стійкі інтереси і здібності. 

Учні 8-9 класів   поглиблено вивчають окремі предмети (8-А, 9-А  класи- українська мова, 8-Б, 

В, 9-Б класи- алгебра та геометрія). У 8-А класі, де поглиблено вивчається українська мова 

(допрофільна підготовка), додано 4 години на вивчення спеціалізованого навчального предмета 



 

(українська мова). У 8-Б та 8-В класах, де учні поглиблено вивчають математику (допрофільна 

підготовка), додано 4 години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів : по 3 години – на 

вивчення  алгебри та по 1 годині – на вивчення геометрії. З метою виконання шкільної програми з 

поглибленим вивченням української мови у 9-А класі на 1 годину зменшено  вивчення інформатики 

та  0,5 години додано на вивчення української мови. У 9-Б класі (поглиблене вивчення математики) 

0,5 години додано на вивчення геометрії).  У 9-А  класі 3 години додано на поглиблене вивчення 

української мови. У 9-Б класі 3 години додано на поглиблене вивчення алгебри. З варіативної 

частини у 8-х та 9-х класах виділено по 0,5 години на вивчення польської мови. З метою успішного 

складання ДПА за курс базової загальної середньої освіти у 9-Б, 9-В класах по 0,5 години додано на 

вивчення української мови. 

ІІІ. Старша школа 

Запропонований навчальний план школи розроблений з метою реалізації стратегії 

Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 

положень Концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на 

особистість дитини та з метою опрацювання й апробації методології переходу старшої школи на 

профільне навчання. Цей план дає змогу залежно від потреб учнів формувати старші класи за 

філологічним напрямом і профілем, природничо-математичним напрямом і профілем, зокрема: 10-А, 

11-А класи- з профільними предметами- українська мова та література, 10-Б,11-Б класи- з 

профільними предметами- алгебра та геометрія. У 10-А, 11-А класах по 2 години додано на вивчення 

української мови, по 2 години- на вивчення української літератури. У 10-Б класі учні мають 

можливість вивчати на профільному рівні алгебру (3 годин) та геометрію (2 години). В 11-Б класі 2 

години додано на вивчення алгебри та 2 години – на вивчення геометрії. У 2021/2022 навчальному 

році учні 10-11 класів вивчатимуть вибірково- обов’язкові предмети (інформатику, мистецтво та 

технології). Відповідно до методичних рекомендацій МОН України від 01 липня 2019 року №1/11-

5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» у 2021/2022 навчальному році в 11-х класах 

вивчення предмету  «Фізика та астрономія», 4 години,  розділено на 2 предмети «Фізика», 3 години, 

та «Астрономія», 1 година. Типовими навчальними планами старшої школи передбачається 

реалізація освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх 

навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  

Розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, здійснюється, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, 

кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. Гранично допустиме навчальне 

навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти. Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від 

обраного профілю навчання.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки 

освітніх галузей, предметів, дисциплін 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів  складає 3500 

годин/навчальний рік: 

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. 

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. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки 

освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

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

освіти складає 5845 годин/навчальний рік:  

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,  

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



 

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,  

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,  

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-

х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х 

класів – 1330 годин/навчальний рік. 

 

3.1. Освітня програма Острозької ЗОШ  І-ІІІ  І ступенів№1 для 1-В, 2 -А, 3-Б класів, що 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  

За Типовим навчальним планом 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють 

за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки від 03.02.2021 № 140. 

Освітня програма початкової школи (далі — Програма) науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (далі — Проект) розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

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

плану заходів на 2017‒ 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і 

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

«Реалізація компетентнісного підходу в науковопедагогічному проекті «Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження 

Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від 

14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів». Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) 

Програма визначає:  вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;  перелік 

освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та 

взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в 

початковій школі Проекту, а також освітніх програм для 1–2 та 3-4-х класів з мовно-літературної 

(українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, природничої, технологічної, 

інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, 

фізкультурної освітніх галузей;  загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒ 4-х класів  

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проекті Згідно із Законом України 

«Про освіту» початкова освіта в Проекті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що 

відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із 

дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в 

типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до 

навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10). Цілями початкової освіти в 

Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних 

умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 

формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються 

через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, 

концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості 

системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. 

Компетентність трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану 

якість особистості, що являє собою динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Компетентнісна початкова освіта в 

Проекті: втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес 

формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, загальнопредметних і предметних 

компетентностей. Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до 

ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — 

компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; 



 

під предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту 

конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності 

розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, 

як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне 

керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність 

співпрацювати з іншими людьми (Закон України «Про освіту», стаття 1)); ставлення та цінності. До 

ключових відносимо 4 такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність 

спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну 

компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; 

екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; 

громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову 

грамотність (Закон України «Про освіту», стаття 12); проектується й реалізується на засадах 

особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних 

положень парадигми особистісно орієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів 

гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти; розглядається як феномен, що 

функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів 

органічної єдності педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної 

відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та 

адаптивного видів управління тощо. Так, у Проекті реалізується системна модель формування в 

учнів ключових компетентностей, яка дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів освіти 

завдяки поєднанню предметнотематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування 

соціальної та громадянської компетентностей учнів 1‒ 2-х проектних класів відбувається під час 

ранкових зустрічей, роботи дитячих організацій, клубів тощо (виховна модель), на годинах 

спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями 

означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час 

вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується 

через технологію ціннісного насичення кожного уроку); моделюється й впроваджується в освітню 

практику на засадах синергетичного підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до 

самоорганізації. Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі органічного 

поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; 

нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного 

системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу  одного/декількох варіантів 

його організації, у тому числі й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до 

самоорганізації — у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти.  

Зміст початкової освіти в Проекті визначено відповідно до дидактичних основ конструювання змісту 

освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям 

розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо основні 

положення постнекласичної парадигми освіти, в якій концептуальною освітньою метою визнається 

створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному, нелінійному, 

нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики в постнекласичній 

парадигмі є органічне поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та 

культуроцентричністю, яка репрезентує такі типові риси культурної особистості: духовність, 

національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, розвинений емоційний 

інтелект тощо.  

 Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів початкової 

школи 11 ключових компетентностей, що зазначені в Законі України «Про освіту» (стаття 12), 

здійснюється за такими освітніми галузями:   

1. Мовно-літературна освітня галузь.  

2. Математична освітня галузь.   

3. Природнича освітня галузь.   

4. Технологічна освітня галузь. 

5. Інформатична освітня галузь.  

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 

7. Громадянська та історична освітня галузь. 

8. Мистецька освітня галузь.   



 

9. Фізкультурна освітня галузь.  

Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу наступності та 

перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, завдання й загальні результати І циклу 

початкової освіти, що відображені в освітніх програмах відповідних освітніх галузей. Загальний 

обсяг навчального навантаження учнів 1‒ 4-х класів Загальний обсяг навчального навантаження 

учнів 1‒ 4 класів визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 

до Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання»), за якими гранично допустиме тижневе навантаження становить: 1 

клас — 20 год/тижд.; 2 клас — 22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.; 4 клас — 23 год/тижд. Очікувані 

результати навчання випускників  проектних класів у повному обсязі реалізують вимоги до 

обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого циклу початкової 

освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти. Вони презентовані в освітніх 

програмах відповідних освітніх галузей, а встановлення ступеня їх досягнення учнями 1‒ 4-х 

проектних класів здійснюється відповідно до Державного стандарту початкової освіти за допомогою 

формувального оцінювання, що має на меті:  супроводжувати навчальний поступ учнів;  

вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;  діагностувати досягнення на кожному з 

етапів навчання;  вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  аналізувати хід реалізації 

освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб учнів; 9  підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально 

можливих результатів;  запобігати побоюванням помилитися;  плекати впевненість у власних 

можливостях і здібностях;  виховувати ціннісні якості особистості. Упродовж навчання в початковій 

школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє 

стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в 

знаннях, уміннях, навичках. Навчальні досягнення учнів у 1–-х класах підлягають формувальному 

(вербальному) оцінюванню   

Організаційні питання реалізації Програми.  

Проектні класи можуть створюватися в будь-якому закладі загальної середньої освіти 

незалежно від його статусу, організаційно-правової форми та типу з метою неперервного навчання, 

виховання й розвитку учнів 1‒ 12 класів і працювати за освітніми програмами науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України». Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними 

комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з 

друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні 

завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають 

відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.   

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних класах  

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних класах визначаються Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом закладу загальної середньої освіти 

та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Учням проектних класів за успіхи в навчанні 

рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти може бути призначена стипендія з 

власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, 

асоціацій тощо. За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу 

до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української школи. За умови ліквідації 

проектного класу учням гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного 

законодавства з питань освіти.  

Вимоги до оснащення навчальних кабінетів проектних класів початкової школи:  

Вимоги до оснащення навчальних кабінетів проектних класів початкової школи встановлено 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І 

ступеня». Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

або на бажання батьків навчальні кабінети можуть забезпечуватися й іншим обладнанням з коштів, 

не заборонених законодавством України.   

 

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»  



 

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для закладів 

загальної середньої освіти, що працюють за Проектом (далі — Типовий навчальний план, табл. 1), 

розроблено на основі Базового навчального плану для закладів загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання Державного стандарту початкової освіти. У Типовому навчальному 

плані використано надану Державним стандартом початкової освіти можливість здійснення повної 

або часткової інтеграції різних освітніх галузей.  

Варіативна складова Типового навчального плану (1‒ 4 класи —1 год/тижд.) може 

використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, 

курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації учнів. У зв’язку зі спрямованістю науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції 

української освіти в європейський і світовий освітній простір доцільним виявляється виділення 

годин варіативної складової на мовнолітературну освітню галузь (іноземна мова). З метою посилення 

індивідуальної роботи з учнями відповідно до «Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, поділ класів на групи здійснюється під час вивчення 

іноземної мови, української мови, математики й інформатики за умови відповідної кількості учнів у 

класі (більше 27). За рішенням місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

або за кошти, не заборонені чинним законодавством, класи можуть ділитися на групи за меншої 

наповнюваності або/та під час вивчення інших предметів.  

3.2. Освітня програма для 1-2 класів (розроблена на основі типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти і ступеня (розроблена під керівництвом о.я.савченко), 

затвердженої наказом мон україни №1272 від 08.10.2019 року) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає 

першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

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

що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 

продовження навчання в основній школі. 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові 

особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у 

їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до 

Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено 

вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного 

навчального предмета чи інтегрованого курсу.  

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей: 

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

свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття 

краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, 

готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

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

передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, 



 

освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання 

іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей 

в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень 

та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті 

людини; 

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

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених 

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

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

середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити 

професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання 

природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою 

цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання 

засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

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

для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової 

інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 

навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

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

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і 

можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, 

активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 

пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

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

здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

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

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

творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність 

брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення 

цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 

ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

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

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

ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої 

програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові 

ситуації. 

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати 

досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.  

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує 

подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; 

формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до 

держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, 

збереження здоров’я. 



 

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

визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 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 учнів 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 здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, 

саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 

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

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

оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.  

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

індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; 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. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з 

конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.  

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється 

лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та (або) якості освіти. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та 

коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на 

національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз 

результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та 

вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 

  



 

Навчальний план 

                                  початкової школи з українською мовою навчання(1-4 класи) 

Назва 

освітньої галузі 

Класи 

Кількість годин 

на тиждень/рік 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна   

9/315 

 

10/350 

 

10/350 

 

10/350 

 

39/1365 
Іншомовна 

Математична 4/140 4/140 5/140 5/140 18/630 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська й історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна галузі) 

 

3/105 

 

3/105 

 

3/105 

 

3/105 

 

12/420 

Технологічна  

1/35 

 

2/70 

 

2/70 

 

2/70 

 

7/245 
Інформатична 

Мистецька 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Фізкультурна* 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Усього 22/770 24/840 25/840 25/840 96/3360 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 
1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Загальна кількість навчальних годин 23/805 25/875 26/910 26/910 100/3500 

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  
20/700  22/770  23/805 23/805  88/3080  

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу на групи)  

23/805  25/875 26/910 26/910 100/3500  

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження учнів.  

  



 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Пояснювальна записка 

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами 

різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької 

компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й 

національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих 

здібностей. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, 

дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення 

вдосконалювати своє мовлення; 

– розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей школярів; 

– формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у діалозі, 

інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; 

– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 

– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування прийомів 

самостійної роботи з дитячими книжками; 

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

навчальні, медіатексти); 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань і 

норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої 

діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-літературної освіти 

виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів умінь 

сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних 

комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах 

заради досягнення певних життєвих цілей. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, умінь 

самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати 

своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-

чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної 

інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в 

навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших школярів 

повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з 

іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.   

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, 

інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для 

збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних 

одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та 

правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися 

українською мовою в усіх сферах життя. 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

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

навчальних предметів; 

3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; 

4 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання». 

 

 



 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 

МАТЕМАТИКА 

Пояснювальна записка 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 

орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей 

навколишнього світу;  

– формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для 

розв’язування навчальних і практичних задач; 

– розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів,  

відношень і закономірностей; 

– формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність 

даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими 

лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», 

«Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження». 

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

нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання арифметичних 

дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними 

дробами; вимірювання величин; оперування величинами. 

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

математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і рівняння; числові нерівності та нерівності зі 

змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова 

лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; 

формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування 

практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за 

допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер. 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з 

найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. 

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів 

здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних 

методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання 

найпростіших навчальних досліджень. 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного 

вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми 

із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні 

потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню. 

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх галузей) 

шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання дійсності; 

організації та виконання міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень тощо.  

 

  



 

 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, 

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

 «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

Пояснювальна записка 

 Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому 

курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на 

інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного 

використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання 

учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх 

галузей.  

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів 

на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, 

який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних 

сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які 

характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, предметів і 

явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, 

вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, 

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

між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності 

результату від докладених зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки); 

виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і 

своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до 

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

розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її 

пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у ситуаціях 

застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в 

різних видах діяльності; 

створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення екологічно 

грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом 

початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: 

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

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

співжиття і співпраці); 

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого 

краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв); 

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

світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у 

житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати 

інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати 

дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів 

(рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається його зв'язку 

з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих 

ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх 

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

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у розвитку пізнавальних 

процесів молодших школярів, і передбачала пріоритетне використання зразків, алгоритмів, 

поетапного контролю й корекції, збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку 



 

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

оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності.  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти інтегрованої програми за 

таким алгоритмом: 

– визначення цілей навчання;  

– створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, галузей, які 

допоможуть досягти цілей); 

– структурування програми за темами; 

– вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; 

– розроблення показників досягнення очікуваних результатів. 

– Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую світ» передбачають 

включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького характеру, 

як от: 

– дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою органів чуття, 

опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого цілого воно 

належить); 

– дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого призначене?); 

– дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і логічної 

послідовності явищ, подій; встановлення причинно – наслідкових зв’язків (Чому? Яким 

чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?), догадка, висновок-узагальнення). 

 

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ІНФОРМАТИКА 

Пояснювальна записка 

Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 

орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя 

та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних технологій у житті 

людини;  

– формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності різноманітними 

засобами подання інформації; 

– - формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема    вмінь опрацьовувати 

текстову та графічну інформацію; 

– формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для 

розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;  

– розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого мислення учнів. 

За результатами формування предметної компетентність випускники початкової школи 

повинні використовувати початкові знання вміння та навички для: 

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

– опрацювання інформації; 

– перетворення інформації із однієї форми в іншу; 

– створення інформаційних моделей; 

– оцінки інформації за її властивостями. 

– Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним поглибленням): 

 

  



 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ 

 Пояснювальна записка 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через навчальний предмет «Дизайн і 

технології». 

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-

перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної 

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

національного самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво; 

– виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, 

декоративно-прикладному мистецтві; 

– набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській 

взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 

– вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології, раціонально 

використовувати матеріали; 

– формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати проектно-

технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: 

«Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і 

технологій», «Середовище соціалізації». 

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює вивчення питань 

гармонійного поєднання функціональності та естетичності у виробах; пошук та опрацювання 

тематичної інформації у взаємодії з іншими; дослідження природних, штучних і синтетичних 

матеріалів; розрізнення та читання графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей. 

Змістова лінія «Середовище проектування» спрямована на реалізацію творчого потенціалу 

учнів, створення умов для продукування ідей, вибору особисто привабливих об’єктів праці; 

дизайнерське проектування –моделювання і конструювання; виконання елементарних графічних 

зображень; добір матеріалів за їх властивостями; читання інструкційних карток із зображеннями для 

поетапного виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає формування навичок організації 

робочого місця, безпечної праці з ручними інструментами та пристосуваннями; поетапне 

виготовлення виробів з використанням традиційних та сучасних технологій; раціональне 

використання матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування здатності оцінювати та 

презентувати результати проектно-технологічної діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно 

використовувати створені вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в 

побуті для самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору. 

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

враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

 

  



 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

МИСТЕЦТВО 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток особистості 

дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до 

вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та 

міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому 

та суспільному житті. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча 

діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які 

окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну 

місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких 

здібностей учнів через практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів 

художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь 

застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, імпровізування та естетичного 

перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, 

що відображають  твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, 

збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, 

оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через 

мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких  досягнень і можливостей). Змістова 

лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх 

оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема у різних культурно-

мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування уявлень про можливість і способи 

регулювати свій емоційний стан завдяки мистецтву.  

Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах компетентнісного, 

особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного підходів.  

Мистецтво сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема, у процесі: 

– усного висловлювання своїх вражень від мистецтва;  за допомогою коментування 

дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння 

державною мовою/ здатність спілкуватися рідною). 

– здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення пропорцій,  

визначення метру, запису ритму тощо) (математична компетентність). 

– спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи засобами мистецтва 

(компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна 

компетентність); 

– самостійного (чи за допомогою дорослого) використання інформаційних технологій для 

отримання мистецької інформації, художнього творення (інформаційно-комунікаційна 

компетентність); 

– формування  уміння  визначати власні художні інтереси, досягнення і потреби; прагнення 

доцільно використовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва 

(навчання впродовж життя); 

– співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, прикрашенні середовища для 

друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і колективний результат; 

використання мистецтва для отримання задоволення (впливу на власний емоційний стан)  

(громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 

прав і можливостей); 

– опанування народних традицій, мистецтва рідного краю;  толерантного ставлення до 

мистецтва різних народів (культурна компетентність) 

– проявів  творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через втілення у 

практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і колективній); презентації 

результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та фінансова грамотність); 

– виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність). 



 

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення 

за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за 

умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.  

 

 

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

Пояснювальна записка 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами 

фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних 

компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих 

занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними вправами, 

спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, отримання задоволення, гартування 

тіла та характеру, самовираження, соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової діяльності, виконання 

фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами; 

– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я та фізичного розвитку;  

використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових джерелах, у тому 

числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій і критичного мислення; 

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної культури, 

використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного вдосконалення; 

– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички самоконтролю і 

самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та безпечної 

поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності;  

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й однолітками, 

співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі спортивно-ігрової діяльності, 

використовувати термінологічний апарат з фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-

оздоровчої діяльності; 

– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять фізичною 

культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку фізичних якостей з 

урахуванням індивідуальних можливостей, бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, 

уміння боротися, вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських 

спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. 

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», 

«Ігрова та змагальна діяльність».  

Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших школярів уявлення 

про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, способів рухової та ігрової 

діяльності, спрямованих на фізичний розвиток,  зміцнення здоров’я та формування в молодших 

школярів умінь і навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання 

вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ корегувальної 

спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у просторі, ходьбою, бігом, 

танцювальними кроками, лазінням і перелізанням, стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток 

фізичних якостей; формування правильної постави й профілактику плоскостопості.  

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в молодших школярів 

ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і спортивних ігор за спрощеними 

правилами; забезпечення усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування 

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

емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі 

ігрової та змагальної діяльності, виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні 

рішення користуватися власними перевагами і визнавати недоліки в тактичних діях у різних видах 

спорту, планувати та реалізувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо); формування в 

молодших школярів умінь і навичок виконання естафет. 



 

3.3. Освітня програма для 3-4 класів  (розроблена на основі типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти і тупеня, затвердженої  наказом мон україни №1273 від 

08.10.2019) 

Загальні положення освітньої програми 3-4 класів 

Освітня програма 3-4 класів, школи І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».  

 Освітня програма початкової 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 

початкової загальної 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 (таблиця 1,2); 

– очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; 

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 для учнів 3-4-х 

класів складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 

910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані 3-4 класів (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. Навчальний план початкової школи передбачає 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.  

 Навчальний план містять 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.  

На основі навчального плану заклад освіти складає на кожен навчальний рік робочий 

навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи індивідуальні освітні потреби 

учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної 

складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів. 

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

плані реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного 

народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова". 

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" або інтегрованим курсом "Мистецтво". Заклад загальної середньої освіти може 

обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво". 

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів 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 місцевого органу виконавчої влади або органу 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 2-4 класах – 40 хвилин.  

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

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

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 закладом освіти самостійно, враховуючи особливості 

організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу 

освіти.  

Варіативна складова навчального плану використовується на: 

– підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі 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; 

– запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом 

освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, риторика, рідний край, 

хореографія тощо); 

– індивідуальні заняття та консультації. 

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 інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів. 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.  

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти 

іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладі загальної середньої 

освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх 

навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну 

середню освіту".  

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: 

1. Мови і літератури  

2. Суспільствознавство 

3. Мистецтво 

4. Математика 

5. Природознавство 

6. Технології 

7. 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; 

– навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

– матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

– якість проведення навчальних занять; 

– моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

– Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

– оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

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

навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

– моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

– створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням 

закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з 

особливими освітніми потребами.  

На основі освітньої програми закладу освіти,  заклад складає та затверджує навчальний план 

закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584) 

 

 



 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

2.  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів 

3.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 

класи 

4.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

5.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

6.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи  

7.  Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

8.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

9.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

10.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

11.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

12.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи 

13.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та 

спеціалізованих шкіл 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf


 

3.4. Освітня програма для 5-9 класів  

(розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН України №405 від 20.04.2018 року) 

Загальні положення освітньої програми   

Освітня програма для 5-9 класів (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». 

Освітня програма базової середньої освіти  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). Вона визначає: загальний обсяг навчального 

навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, 

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

навчального плану; 

– очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

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 будуть навчатися за цією Освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки 

освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х 

класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 

годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 

1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 

годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (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. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він 

охоплює 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 визначена закладом  самостійно, 

враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, 

особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і 

відображається в навчальному плані закладу.  

Варіативна складова навчального плану використовується на: 

- підсилення предметів інваріантної складової; 

- запровадження факультативів, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи 

світоглядного спрямування («Основи християнської етики»). 

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. 

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 навчальний план закладу освіти  містить усі 

предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї  Освітньої 

програми.  

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчальне навантаження учнів 

збільшено до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних. 

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» сформовано з варіативних модулів 

відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази 

навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Для недопущення 

перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (у школі мистецтв, 

спортивній школі).  

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  

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.  

Навчальний план зорієнтований 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. 

 

№ з/п Ключові 

компетентності 

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 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати 

відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, 

зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 

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



 

оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в 

сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й 

оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та 

досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної 

мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють 

функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на 

природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; 

визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 

доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; 

усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за 

допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати 

потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань 

і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

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

прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору 

найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних 

способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

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

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати 

аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та 

відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в 

командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 



 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та 

вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття 

у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на 

людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в 

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

соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 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. 

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; 

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

Наскрізна Коротка характеристика 
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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. 

З
д
о
р
о
в
'я

 і
 б

ез
п

ек
а 

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.  

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

освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту 

на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти 

цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. Типову 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:  

– формування компетентностей; 

– розвитку компетентностей;  

– перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

– корекції основних компетентностей;  

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; 

– навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

– матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

– якість проведення навчальних занять; 

– моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

– Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

– оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

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

навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

– моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

– створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Навчальний план для учнів 5-7 класів за Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 

20.04.2018 №405, (додаток 10) 

світні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень 

 

 

 

 

5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 

Мови і літе- 

 

Українська 

мова 

3,5+1,5 3,5+1,5 3,5+1,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 

ратури 

 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Англійська 

мова 

3 3 3 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

 

 

Друга іноземна 

(польська 

мова) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство- 

знавство 

Історія 

України 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Всесвітня 

історія 

- - - 1 1 1 1 1 1 

 

 

Основи 

правознавства 

- - - - - - - - - 

Мистецтво Музичне 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Мистецтво - - - - - - - - - 

Математика Математика 4 4+1 4+1 4 4 4 - - - 

 

 

Алгебра - - - - - - 2 2 2 

 

 

Геометрія - - - - - - 2 2 2 

Природоззнавств

о 

Природознавст

во 

2 2 2 - - - - - - 

 Біологія - - - 2 2 2 2 2 2 

 Географія - - - 2 2 2 2 2 2 

 Фізика - - - - - - 2 2 2 

 Хімія - - - - - - 1,5 1,5 1,5 

Технології Трудове 

навчання 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 

 

 

Інформатика 1/1 1/1 1/1 1 1 1 1/1 1/1 1/1 

Здоров'я і 

фізична 

культура 

Основи 

здоров'я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Фізична 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

Разом 25,5+3

+1,5 

25,5+3+ 

1,5+1 

26,5+3+ 

1,5+1 

27,5+

3+1 

27,5+

3+1 

 

27,5+

3+1 

29+3

+1 

29+3

+1 

29+3

+1 

 

 

 

 

 

 

Факультатив «Основи 

християнської етики» 

0,5   0,5 0,5 0,5     

Додатковий час на навчальні 

предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації 

2 3 3 1,5 1,5 1,5 1 1 1  

 

 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 28 28 31 31 31 32 32 32 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 

30,5 31 31 32 32 32 33 33 33 

 

 

  



 

Навчальний план з поглибленим вивченням окремих предметів за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки від 20.04.2018 №405, (додаток 8) 

Освітні 

галузі 

Предмети  Кількість годин на тиждень у класах 

8-А 

(Поглибле

не 

вивчення 

українсько

ї мови) 

8-Б 

(Поглибле

не 

вивчення 

математик

и) 

8-В 

(Поглибле

не 

вивчення 

математик

и) 

9-А 

(Поглибле

не 

вивчення 

українськ

ої мови) 

9-Б 

(Поглибле

не 

вивчення 

математик

и) 

9-В 

 

Мови і 

літератури 

Українська 

мова  

2+4 2 2 2+3,5 2+0,5 2+0,5 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 

(англійська) 

2 2 2 2 2 3 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 2 

Суспільст

во-

знавство 

Історія 

України 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня 

історія 

1 1 1 1 1 1 

Основи 

правознавства  

- - - 1 1 1 

Мистецтв

о* 

Мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Математи

ка 

Математика - - - - - - 

Алгебра 2 2+3 2+3 2 2+2 2 

Геометрія 2 2+1 2+1 2 2+1 2 

Природо-

знавство 

Природознавс

тво 

- - - - - - 

Біологія 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 1,5 1,5 1,5 

Фізика 2 2 2 3 3 3 

Хімія 2 2 2 2 2 2 

Технології Трудове 

навчання 

1 1 1 1 1 1 

Інформатика 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи 

здоров’я 

1 1 1 1 1 1 

Фізична 

культура** 

3 3 3 3 3 3 

Разом 27,5+3+4+

0,5 

27,5+3+4+

0,5 

27,5+3+4+

0,5 

28+3+3+0,

5 

28+3+3+0,

5 

30+3+0

,5 

Варіативна  

складова 

4,5 4,5 4,5 3 3 3 

Польська мова 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Гранично допустиме 

навантаження на одного 

учня 

33 33 33 33 33 33 

Всього 35 35 35 35 35 34 

 

  



 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (5-9 класи) 

(відповідно до  листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”) 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова 

2.  Українська література 

3.  Біологія 

4.  Всесвітня історія 

5.  Географія 

6.  Зарубіжна література 

7.  Інформатика 

8.  Історія України 

9.  Математика 

10.  Мистецтво 

11.  Основи здоров’я 

12.  Основи правознавства (автор Т.Ремех) 

13.  Природознавство 

14.  Трудове навчання 

15.  Фізика 

16.  Фізична культура 

17.  Хімія 

18.  Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 

19.  Іноземні мови 

 

 

 

  



 

3.5. Освітня програма ІІІ ступеня для 10-11 класів  

(розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408) 

Загальні положення освітньої програми закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

 Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) 

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

23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти». Освітня програма профільної середньої освіти 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  подані в рамках навчального плану; 

– очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких 

наведено в таблиці 4; пропонований зміст окремих предметів, 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 здобувачів 

профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 

1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл 

навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня (далі –навчальний план).  

Навчальний план для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти розроблено відповідно 

до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 

вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на 

вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів.  

Для складання власного навчального плану заклад використовував другий варіант 

навчального плану (таблиця 2), що містить перелік базових предметів, який включає окремі 

предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

У другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня 

історія»), «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому варіанті 

передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», 

«Хімія», «Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни».  

У навчальному плані зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових 

предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з 

державними вимогами Державного стандарту. 

За модульним принципом  реалізовано і зміст базового предмета «Фізика і астрономія».  

Розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних 

програм. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується 

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

на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учні обрали одночасно два предмети  в 10 і 11 класах 

(години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).  

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів призначено для забезпечення 

профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання формується закладом освіти 

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 (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин, що вивчаються на 

профільному рівні; 



 

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято 

закладом освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, 

матеріально-технічну базу тощо.  

У процесі складання власного навчального плану закладу освіти враховано, 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. 

Заклад освіти при складанні навчального плану  збільшив кількість годин на вивчення базових 

або профільних предметів за рахунок додаткових годин. 

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певних предметів  заклад освіти  

спланувати їх вивчення концентровано (упродовж семестру, навчального року).  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, 

окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у 

рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

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; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для 

різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; 

адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, 

мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої 



 

дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати 

задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати 

найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті 

навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи 

у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя 

в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й 

оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та 

досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі 

наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють 

функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на 

природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; 

усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за 

допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення 

цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових 

знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості 

вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності 

та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

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

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі) 

8 Соціальна і Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати 



 

громадянська 

компетентності 

аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та 

відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати 

власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати 

та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів 

своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного 

розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в 

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

і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології 

на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу 

життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину 

тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 

цінності здорового способу життя 

 

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

грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися 

відразу засобами усіх окремих 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. 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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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.  

Г
р
о
м

ад
я
н

сь
к
а 

в
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

іс
ть

 

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.  

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. Типову 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:  

– формування компетентностей; 

– розвитку компетентностей;  

– перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

– корекції основних компетентностей;  

– комбінований урок. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Навчальний план для учнів 10-11 класів (за Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти IІI ступеня,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 

20.04.2018 №408) 

Предмети Кількість годин на тиждень 

10-А 

(профільні предмети- 

українська мова та 

література) 

10-Б 

(профільні 

предмети- 

алгебра та 

геометрія) 

Базові предмети 27  27  

Українська мова  2+2 2 

Українська  література  2+2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова(англійська мова) 2 2 

Історія України   1,5  1,5  

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 - 

Алгебра - 2+3 

Геометрія - 1+2 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1,5 

Фізика і астрономія 3 3 

Хімія 1,5  1,5  

Фізична культура 3 3 

Захист Вітчизни (України) 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, 

технології, мистецтво) 

3 3 

Інформатика 1,5 1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі 

базові предмети, спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

 

4 

 

5 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 

учня 

33 33 

Всього 34 35 

 

  



 

Предмети Кількість годин на тиждень  

11-А 

(профільні 

предмети- 

українська 

мова та 

література) 

11-Б 

(профільні 

предмети- 

алгебра та 

геометрія) 

Базові предмети 26 26 

Українська мова  2+2 2 

Українська  література  2+2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Історія України   1,5  1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3  

Алебра  2+3 

Геометрія  1+2 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1 1 

Фізика  3 3 

Астрономія 1 1 

Хімія 2 2  

Фізична культура 3 3 

Захист Вітчизни 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Технології 1,5 1,5 

Інформатика 1,5 1,5 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

4 

 

 

5 

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Всього  33 34 

 

 

  



 

Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів 

Профільний предмет Кількість годин на тиждень  

10 клас 11 клас 

Українська мова 4 4 

Українська література 4 4 

Зарубіжна література 3 3 

Іноземна мова 5 5 

Друга іноземна мова 3 3 

Мова і література корінного народу, національної 

меншини 

5 5 

Історія України 3 3 

Всесвітня історія 3 3 

Правознавство 3 3 

Економіка 3 3 

Алгебра 6 6 

Геометрія 3 3 

Фізика і астрономія 6 6 

Біологія і екологія 5 5 

Хімія 4 6 

Географія 5 5 

Інформатика 5 5 

Технології 6 6 

Мистецтво  5 5 

Фізична культура 6 6 

Захист Вітчизни  5 5 

 

  



 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(відповідно до  листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”) 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення 

1.  Українська мова Рівень стандарту 

2.  Українська мова Профільний рівень 

3.  Біологія і екологія Рівень стандарту 

4.  Всесвітня історія Рівень стандарту 

5.  Географія Рівень стандарту 

6.   Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

7.  Зарубіжна література Рівень стандарту 

8.  Захист Вітчизни Рівень стандарту 

9.  Інформатика  Рівень стандарту 

10.  Історія України Рівень стандарту 

11.  Математика  Профільний рівень 

12.  Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту 

13.  Мистецтво Рівень стандарту 

14.  Українська література Рівень стандарту 

15.  Українська література Профільний рівень 

16.  Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом 

Локтєва В. М.) 

Рівень стандарту 

17.  Фізична культура Рівень стандарту 

18.  Хімія Рівень стандарту 

19.  Іноземні мови Рівень стандарту 

 

 

 

  



 

3.6. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей  

з особливими освітніми потребами 

Загальні положення типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

Освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту».  

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року №955 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України 

від 10 лютого 2021 року N 160)), наказу МОН України від 12.06.2018 року №627 «Про затвердження 

типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами»,   наказу МОН України від 22.07.2020 року №944 «Про 

затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами», та постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти». 

Освітня програма базової середньої освіти (далі -  освітня програма) окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Освітня програма визначає загальний обсяг 

навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів. Відповідно до особливостей 

психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремий  варіант навчального плану  

для дітей з інтелектуальними порушеннями – таблиця (18). 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 5-10-х класів спеціальних 

закладів загальної середньої освіти складає 6265 годин (для дітей із затримкою психічного розвитку 

5-9-х класів – 5145 годин). Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає 

гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні 

предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для 

всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми 

потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності. 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх 

галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», 

«Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальних планах реалізується через навчальні 

предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова». 

Здобувачі освіти зі складними порушеннями розвитку та інтелектуальними порушеннями предмет 

«Іноземна мова» не вивчають. 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-10 

класи – для дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей зі складними порушеннями розвитку). 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5-9 

класи – для дітей з інтелектуальними порушеннями, для дітей зі складними порушеннями розвитку). 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія 

України» (5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку, з інтелектуальними порушеннями. 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво»,  

«Музичне мистецтво» (5-7 класи, 5-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями). Освітня 

галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-10 

класи; 5-9 класи для дітей  з інтелектуальними порушеннями). Фізичний розвиток учнів 

забезпечується шляхом проведення уроків лікувальної фізичної культури. 

Навчальні плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких 

зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1392-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0627729-18#n147


 

для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток 

мовлення», «Лікувальна фізкультура». 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  

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

загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти 

1 Спілкування державною 

мовою (і рідною – у разі 

відмінності, українською 

жестовою або за допомогою 

альтернативних засобів 

спілкування) 

Уміння: (самостійно або за допомогою) ставити запитання та 

розпізнавати проблему; робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, 

на графіках); розуміти, пояснювати та перетворювати тексти 

задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою; 

доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати 

свій активний та пасивний словниковий запас.  

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань.  

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем. 

2 Спілкування іноземними 

мовами (здобувачі освіти з 

інтелектуальними 

порушеннями іноземну мову 

не вивчають) 

Уміння: (самостійно або за допомогою) здійснювати спілкування 

в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух (за допомогою американської 

дактильної абетки), зміст автентичних текстів; читати та 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 

(за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою 

засобів електронного спілкування.  

Ставлення: оцінювати інформацію та використовувати її для 

різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови 

(української жестової мови) та інших навчальних предметів, 

розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою; обирати 

й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі 

альтернативні засоби спілкування) відповідно до різних потреб.  

Навчальні ресурси: підручники, словники, жестівники, довідкова 

література, мультімедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та 

числовою інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, 

культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати та 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’язання математичних задач, зокрема 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації. 



 

4 Основні компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: (самостійно або за допомогою) розпізнавати проблеми, 

що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні 

явища та процеси; користуватися технологічними пристроями.  

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови наук, техніки та технологій, усвідомлення 

ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях.  

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють 

функціональні залежності результатів впливу людської 

діяльності на природу. 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати дані; діяти 

за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність 

даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 

доводити істинність тверджень.  

Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; 

усвідомлення важливості інформаційних технологій для 

ефективного розв’язання математичних задач.  

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 

діаграм за допомогою програмних засобів. 

6 Уміння вчитися впродовж 

життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати 

свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати 

результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість.  

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності 

нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; прагнення до 

вдосконалення результатів своєї діяльності.  

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні 

рішення; використовувати критерії практичності, ефективності 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 особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.  

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі). 

8 Соціальна і громадянська 

компетентності 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 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; повага до прав людини.  

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту. 



 

9 Обізнаність і самовираження 

у сфері культури 

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог (в тому числі за допомогою 

української жестової мови, альтернативних засобів спілкування), 

національні та культурні особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування та 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: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки 

рішень.  

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе 

відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та 

дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної 

характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна 

думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають 

формуванню у здобувачів освіти уявлень про суспільство вцілому, розвивають здатність 

застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях. 

Навчання з 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. 

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток 

Формування в здобувачів освіти 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, формування критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. 

Громадянська 

відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального громадянина, що розуміє принципи та 

механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія засвоюється 

переважно через колективну діяльність, яка поєднує окремі предмети між 

собою та розвиває у здобувачів освіти готовність до співпраці, толерантність 

щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати у здобувачів освіти якомога більше 

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

старанності, систематичності, послідовності, наполегливості та чесності. 

Приклад вчителя є важливим у формуванні толерантного ставлення один до 

одного, незалежного від рівня навчальних досягнень та особливостей 



 

психофізичного розвитку. 

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення здобувача освіти як свідомого 

громадянина, здатного вести здоровий спосіб життя та формувати навколо себе 

безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку та охорону 

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

пішоходів транспортних засобів). 

Підприємливість і 

фінансова 

грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно 

діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння здобувачами освіти практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування запозичення, страхування кредитування 

тощо).  

Реалізується через розв’язування практичних завдань щодо планування 

господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання 

сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. 

 

  



 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Укладено відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня для дітей з особливими потребами, затвердженої наказом МОН України № 627 від 

12.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня для дітей з особливими потребами», таблиця 18 

Освітні галузі Навчальні предмети Клас навчання, 

кількість годин 

 

7 клас 

Мови і літератури Українська мова 1 

Українська література 0,5 

Суспільствознавство Історія України - 

Я у світі - 

Основи правознавства - 

Математика Математика 1 

Природознавство Природознавство 0,5 

Географія 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 

Технології Трудове навчання 0,5 

Інформатика  0,5 

Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 

Фізична культура - 

Разом  6 

 

Корекційно-розвиткові заняття 

( 8 годин) 

Соціально-побутове 

орієнтування 

3 

Розвиток мовлення 3 

Лікувальна фізкультура 

(ритміка) 

2 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

- 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без 

корекційно- розвиткових занять) 

14 

Всього 14 

 

  



 

Перелік програм МОН України для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями 

1. Математика. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей(6-7 клас) Укладач: КоролькоН.І. 

– доцент кафедри  логопедії Інституту колекційної педагогіки та психології. Київ - 2015 

2. Образотворче мистецтво. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Інститут спеціальної педагогіки 

НАПН України Укладач: Дмітрієва І.В.  2015 р. 

3. Українська мова.7 клас.  Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Висоцька А.М., 

кандидат педагогічних наук,  ст.наук.співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України. Київ - 2015 р. 

4. Українська література. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.) Укладач:  Висоцька А.М., 

кандидат педагогічних наук,  ст.наук.співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України. Київ – 2015 р. 

5. Інформатика. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (6-7 клас). Основи комп’ютерної 

грамотності. Укладач:   Кликова С. О. - вчитель методист спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату №17 м.Києва. Київ 2015 р. 

6. Трудове навчання. 7 клас.  5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Підготовлено  робочою групою у складі:А. І. Терещук (голова групи), завідувач кафедри 

технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

доктор педагогічних наук, профессор. 

7. Музичне мистецтво. 7 клас. 5–9 класи. За оновленою програмою для закладів загальної 

середньої освіти «Мистецтво. 5 – 9 класи» (автор Л. Масол та ін.), блок: «Музичне мистецтво». 

Затверджено Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для 

учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

8. Природознавство. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  педагогіки. Укладач: Блеч Ганна 

Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії 

олігофренопедагогіки, Інституту спеціальної педагогіки, Трикоз Сніжана Валеріївна, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки, Інституту 

спеціальної педагогіки. Київ – 2015 рік. 

9. Основи здоров’я. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.) Укладачі:  Гладченко І.В. 

кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник лабораторії олігофренопедагогіки. Київ – 2015 р. 

10. Географія. 7 клас. Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для розумово відсталих дітей(6-7 клас) Укладач: Одинченко Л.К., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти «ДВНЗ» 

Донбаського державного педагогічного університету; Скиба Т.Ю., викладач кафедри корекційної та 

інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, заступник 

директора з навчально-виховної роботи КУ Сумської спеціальної загальноосвітньої школи Сумської 

міської ради, вчитель географії вищої категорії. Київ – 2015 р. 

 

Скориговано у відповідності до індивідуальних психофізичних особливостей учня. 

  



 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

спеціальних закладів загальної середньої освіти IIІ ступеня для дітей  

з особливими освітніми потребами 

1. Загальні положення 

Освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами  розроблена на основі Типової освітньої програми  

спеціальних закладів загальної середньої освіти IIІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами (наказ МОН України від 22 липня 2020 року №944) та 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року Хо 1392 (далі - Державний стандарту). 

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, 

пропонований зміст окремих предметів, логічну послідовність їх вивчення; рекомендовані форми 

організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

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

2. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв'язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 11-12-

х класів рекомендовано 2240 годин/навчальний рік: для 11-х класів - 1120 годин/навчальний рік, для 

12-х класів - 1120 годин/навчальний рік. Розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані (таблиця 1) закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі - Навчальний 

план). Навчальний план містить загальний обсяг рекомендованого навчального навантаження та 

тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов'язкових предметів, а також 

передбачає години на корекційно-розвиткові заняття, факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

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

література», «Іноземна мова», «Російська мова та література» (для закладів освіти з навчанням 

російською мовою) «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», 

«Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».У навчальному 

плані зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має 

забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами 

Державного стандарту. Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія»  здійснюватися  як один 

предмет «Фізика і астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. 

І.), чим забезпечено  паралельне вивчення фізичного і астрономічного складників, а розподіл годин 

між ними здійснюється відповідно до навчальної програми. Реалізація змісту освіти, визначеного 

Державним стандартом, також забезпечується | вибірково-обов'язковими предметами  

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

переліку учениця може обрати два предмети – інформатику та мистецтво.. 

3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст навчальних предметів, 

логічна послідовність їх вивчення. 

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури; 

суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров'я і фізична 

культура. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за з навчальними предметами. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. Тексти навчальних програм розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України. 

У рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, 

ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних 

змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний 

потенціал предмета). 

Освітня програма забезпечує досягнення учнями/ученицями результатів навчання, визначених 

Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України «Про освіту». 



 

4. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає  

постійне  включення  учнів  до різних видів навчальнопізнавальної діяльності, а також практична 

спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків і наскрізних 

змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями 7 реалізується насамперед через: 

організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями 

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

предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в 

проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо 

використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, 

інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо. 

Формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, практичні заняття, семінари, 

конференції, заліки, співбесіди, проекти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові 

ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо. 

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних програмах окремих предметів. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011р. Хо 

329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за № 566/19304) та 

Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. 

№1222. 

5. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття повної середньої освіти. 

Здобувати повну загальну середню освіту можуть особи, які завершили здобуття базової 

середньої освіти. 

 

 

 

  



 

СТАРША ШКОЛА 

Укладено відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими потребами, затвердженої наказом МОН України № 944 від 

22.07.2020 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти ІІІступеня для дітей з особливими потребами» 

Навчальні предмети Клас навчання, 

кількість годин 

 

11 клас 

Українська мова 2 

Українська література 1 

Зарубіжна література 0,5 

Іноземна мова 

(англійська) 

0,5 

Історія України 1 

Всесвітня історія 0,5 

Громадянська освіта 0,5 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 

Біологія і екологія 1 

Географія 0,5 

Фізика і астрономія 1 

Хімія 0,5 

Фізична культура - 

Захист України  0,5 

РАЗОМ 12,5 

Вибірково-обов»язкові предмети 

(Інформатика, технології, мистецтво) 

1,5 

Інформатика  1 

Мистецтво 0,5 

Корекційно-розвиткові заняття 2 

Соціально-побутове орієнтування 0,5 

Лікувальна фізкультура (ритміка) 1,5 

ВСЬОГО 16 

 

  



 

Перелік навчальних програм 

для спеціальних закладів загальної   середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими 

освітніми потребами, що використовуються у закладі, скориговані у відповідності до індивідуальних 

психофізичних особливостей учнів 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення  

Освітня галузь "Мови і літератури" 

1. Українська мова Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

2. Українська література Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

3. Зарубіжна література Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

4. Іноземні мови 

 (англійська мова) 

Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Освітня галузь "Суспільствознавство" 

5. Історія України Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407, до навчальних 

програм внесені зміни (наказ МОН 

від 21.02.2019 № 236) 

6. Всесвітня історія Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

7. Громадянська освіта 

(інтегрований курс) 

Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Освітня галузь "Математика" 

8. Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 

Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Освітня галузь "Природознавство" 

9. Біологія і екологія Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

10. Географія Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

11. Фізика і астрономія 

(авторський колектив під 

керівництвом Ляшенка О.І.) 

Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

24.11.2017 № 1539 

12. Хімія Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Освітня галузь "Технології" 

13. Інформатика Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

14. Технології Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 
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Освітня галузь "Мистецтво" 

15. Мистецтво Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" 

16. Захист вітчизни Рівень стандарту "Затверджено Міністерством освіти і 

науки України" наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 
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4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Великого значення у сучасній школі набуває аспект педагогіки партнерства між всіма 

учасниками освітнього процесу.  Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на 

принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового 

гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо: 

– подолання інертності мислення; 

– перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього 

процесу.  

Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що 

передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.  

Принципи партнерства у школі:  

– повага до особистості;  

– доброзичливість і позитивне ставлення;  

– довіра у відносинах; 

– діалог – взаємодія – взаємоповага;  

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків); 

– принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей). 

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, використовуємо в своїй роботі не тільки стандартні 

методи організації навчально-виховного процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати 

навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як 

інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту 

бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з 

цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо. 

Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на 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. 

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: 

– відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної творчості; 

– активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення 

навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;  

– практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з 

її практичним досвідом; 

– відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове 

врахування інтересів кожної дитини; 

– виховання вільної незалежної особистості;  

– забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та 

індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини; 

– впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини 

передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних 

сучасному суспільству. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік 

закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і 

старшої  школи. 

За рішенням засідання педагогічної ради (протокол № 7 від 31.08.2020 року) навчальна 

практика та екскурсії проводитимуться упродовж 2020-2021 навчального року. 

5. ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження Державних стандартів. 

Адже ці документи  мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, 

дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання та 

формувального оцінювання. Всі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації 

школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах. До вимірювання 

також належать рівень виконання планів та програм, календарно-тематичне планування вчителя, а 

також професійно-діяльністі якості педагогічних працівників. Визначаємо критерії, що  містять 



 

основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного 

виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:  

– професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими 

відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-

розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню 

дітей молодшого шкільного віку, 3 здатність до продуктивної професійної діяльності на 

основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних 

орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;  

– соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, 

володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі 

екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення 

громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у 

соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх 

розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному 

розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати 

конфлікти, досягаючи компромісів;  

– загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні 

мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, 

усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги 

до розмаїття культурного вираження інших;  

– мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи 

педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, 

вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми 

розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність 

досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії 

(відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-

діяльнісних ситуацій);  

– психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, 

психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню 

молодших школярів та їхній індивідуалізації; 

– підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 

життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 

суспільства і держави; 

– інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства. 

 

6. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Для виконання освітніх програм освітнього закладу на 2021/2022 навчальний рік передбачено 

використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх 

предметів інваріантної частини,  факультативу варіативної складової, що забезпечує інтеграцію 

загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати 

запланований результат освіти - "модель" випускника.  

 

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Відповідно до  ст.10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа управління 

освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міської ради від 03.08.2021 року №46, рішення 

педагогічної ради школи від 30.08.2021 року, протокол  № 7, з метою належної організації освітнього 

процесу у 2021/2022 навчальному році визначено структуру навчального року:  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

– І семестр – з 01.09.2021 року по 24.12.2021 року; 

– ІІ семестр – з 10.01.2022 року по 03.06.2022 року. 

Встановлено канікули: 

– осінні – 27.10.2021 року по 31.10.2021 року; 

– зимові – з 25.12.2021 року по 09.01.2022 року; 

– весняні – з 26.03.2022 року по 03.04.2022 року. 



 

День знань - 01.09.2021 року, свято Останнього дзвоника - 03.06.2022 року, державна 

підсумкова атестація (моніторингові   дослідження) за курс початкової школи у 4 класі 

проводитиметься у вигляді контрольних робіт  у терміни, визначені Міністерством освіти та науки 

України. Державна підсумкова атестація  у 9 класі за курс базової середньої школи - з 06.06 2021 

року по 15.06.2022 року, урочисте вручення документів про освіту відбудеться орієнтовно  

20.06.2022 року. Державна підсумкова атестація в 11 класах  проводитиметься у терміни, визначені 

Міністерством освіти та науки України, після чого буде  вручено документи про повну загальну 

середню освіту. Навчальний рік у 11 класах закінчиться 20.05.2022 року відповідно до графіка 

проведення ЗНО, визначеного Міністерством освіти та науки України . 

Заклад освіти працює в режимі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними – субота, 

неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.30 до 16.00 і регламентуються розкладом 

уроків, затвердженим директором закладу. Упродовж навчального дня проводяться дві великі 

перерви по 20 хвилин. 
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