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Вступ
Школа - це майстерня, де формується думка підростай чого п о к о л і н н а  преба 
міцно тримати її е руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.
А. Барбюс
Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання ніколи поля: і  - 
формуванні в учнів ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній лкс: - 
для успішної реалізації свого життєвого потенціалу.
Компетентна особистість повинна вміти застосовувати такі якості, характеристики і 
здібності, не лише щоб вивчати навколишній світ, а й жити в ньому. Педагогам, щоб 
допомогти учням стати глобально компетентними, потрібно не тільки розвивати ці 
якості у собі, а й шукати способи їх розвитку в учнів. За експертними оцінками, 
найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які 
вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 
працювати в команді, спілкуватися в полікультурному середовищі та володіти 
іншими сучасними вміннями.
Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість. її 
громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи 
зможе навчатися впродовж життя.
Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів 
систему загальнолюдських цінностей - морально-етичних (гідність, чесність, 
справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 
соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної 
мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів 
відповідальності за себе, за добробут нашої країни. У центрі освіти має перебувати 
виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни.
Освітня програма закладу, сформована на основі Типових освітніх програм, 
затверджених Міністерством освіти і науки України. Її схвалює педагогічна рада 
закладу освіти та затверджує його директор. На основі освітньої програми 
складається та затверджується навчальний план закладу освіти, що конкретизує 
організацію освітнього процесу, варіативну складову, враховуючи індивідуальні 
освітні потреби учнів.
Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені 
відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.



Розділ І.Призначення школи та засіб її реалізації
Школа № 2 є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Вараша.
Навчальний заклад 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, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими 
нормативно-правовими актами, Статутом школи.
В умовах реалізації концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» школа має стати 
рушієм і повинна йти попереду суспільства. Школа має надавати дитині різні в міння, 
компетентні навички. Головне її завдання —  вже не забезпечення знаннями, бо вони 
дуже мінливі в сучасному світі, а навчити дітей, як знання і навички втілювати в 
життя, оскільки навчальний заклад є:
- школою творчості та креативу для вчителів;
- школою спокою та розуміння для батьків;
- школою радості і острівком знань для дітей.
Педагогічний колектив нашої школи гнучко реагує на запити часу, варіює, шукає 
ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському просторі 
знайшли своє відображення і в роботі педагогічного колективу нашого навчального 
закладу. Вчителі 1-2-х класів, які у 2019-2020 н.р. продовжують працювати в умовах 
реалізації концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», пройшли курси підвищення 
кваліфікації при РОІППО та он-лайн курси ЕБЕКА з метою підвищення методичного 
і практичного рівнів компетентності вчителів 1-2-х класів щодо реалізації завдань 
нового Державного стандарту початкової освіти відповідно основних напрямків 
Державної політики в галузі освіти.
Кадрове забезпечення:
Всього педагогічних працівників - 75
Із них: практичний психолог - 1, соціальний педагог - 1, педагог-організатор-2, 
завідувач бібліотеки - 1, вихователь ГПД - 5, Відмінники освіти - 4, учитель - 
методист - 9 старший вчитель -  27, вища кваліфікаційна категорія - 55, перша - 5, 
друга -  3, спеціаліст -10.
Створена ґрунтовна база комп’ютерних програм для підтримки предметів шкільного 
компоненту. На сьогодні школа має 2 кабінети інформатики в яких встановлено 25 
комп’ютерів. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу і мають вихід до мережі 
Іпіешеї. У навчальних кабінетах встановлено 6 інтерактивних дошок.
Для молодших школярів є можливість використовувати конструктори ЛЕГО на 

уроках та позаурочний час.
Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним 
завданням школи.
Навчальний заклад несе відповідальність за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;



- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, 
наукової діяльності;
- 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 середня освіта;
ІІІступінь - загальна середня світа.
Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення 
школи є засвоєння учнями змісту загальноосвітніх програм, а також надання учням 
можливості спробувати себе в різних видах діяльності
з(інтелектуальній - участь у різноманітних предметних та міжпредметних конкурсах, 
турнірах, олімпіадах та МАН різних рівнів; трудовій - участь у різноманітних акціях 
та майстеркласах; художньо-естетичній - участь у виставках, конкурсах малюнків; 
спортивній - участь у естафетах та спортивних змаганнях і турнірах з легкої атлетики, 
футболу, баскетболу, волейболу, шахів;
Освітня програма навчального закладу спрямована на:
1. ВИКОНАННЯ:
• Конституції України;
• Законів України:
• «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Національну програму 
інформатизації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону 
дитинства»;
• Національної Програми «Освіта України XXI століття»;
• Національної доктрини розвитку освіти;
• Національної Програми «Діти України»;
• Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
• Конвенції ООН «Про права дитини»;
2. реалізацію:
• сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно- громадської 
взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників 
навчально-виховного процесу;
• нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
3 . створення:
• належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;
• умов рівного доступу до освіти;
• гуманних відносин в освітньому закладі;
• сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
• належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально- 
виховного процесу;
• необхідної матеріально-технічної бази;
4. забезпечення:
• стабільного функціонування навчального закладу;



• розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, 
суспільних запитів і державних вимог;
• суттєвого зростання якості освіти;
наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.
Освітня програма визначає:
• вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою «Початкова освіта», « 
Базова середня освіта», «Профільна освіта»;
• загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг 
навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і 
взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 
інтеграції, а також логічну послідовності їх вивчення, що подані в навчальних планах 
(далі - таблиці);
• очікувані результати навчання та компетентності учнів, подані в рамках 
навчальних програм;
• навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним 
складниками; навчальні предмети вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, 
які мають гриф Міністерством освіти і науки України»;
• форми організації освітнього процесу;
• системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та 
підсумкового оцінювання;
• кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціаль
но-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення 
фахового рівня педагогічних працівників.
Наша школа - школа рівних можливостей для всіх; школа, яка намагається дати 
можливості для розвитку кожній дитині та розвивати її таким чином, щоб вона була 
успішною в житті, школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом 
вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Тобто щоб дитина, навчаючись в 
школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому’обсязі, в якому вони їй потрібні 
для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти 
наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх 
потреб суспільства, сім’ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими 
категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які 
впливають на кінцевий результат. Тому управління школою зосереджене на 
управлінні якістю освіти.
Школа працює на засадах «педагогіки партнерства :
- повага до особистості;
- доброзичливість і позитивне ставлення;
- довіра у відносинах;
- діалог - взаємодія - взаємоповага;
- принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 
прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
Розділ II. Опис «моделі» випускника школи
Випускник нашої школи - це цілісна, всебічно розвинена особистість, здатна до 
критичного мислення; людина з активною позицією, яка діє згідно з 
морально-етичними принципами і здатна приймати відповідальні ̂ рішення, поважає



гідність і права іншої людини; інноватор - здатний змінювати навколишній світ, 
розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, 
учитися впродовж життя.
Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння 
отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві 
компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, 
навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, 
виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати 
рішення.
Наш випускник - це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку 
та самореалізації, широким спектром особистості:
- випускник школи добре проінформована особистість;
- прагне до самоосвіти та вдосконалення;
- готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади;
- є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
- свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
- мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.
Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені 
стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, 
самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і 
чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, 
культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя. 
Випускник базової (основної) школи володіє певними якостями і вміннями на рівні 
вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з 
усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок 
(порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного). 
Володіє основами комп’ютерної грамотності, знає свої громадянські права і вміє їх 
реалізувати, оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей, 
дотримується правил культури поведінки і спілкування, веде здоровий спосіб життя, 
готовий до форм і методів навчання, які використовуються у старших класах. 
Випускник старшої школи має міцні знання на рівні вимог державних освітніх 
стандартів, що забезпечує вступ до закладів вищої професійної освіти та подальше 
успішне навчання, володіє іноземними мовами на високому рівні; має високий рівень 
комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування), 
володіє культурою інтелектуальної діяльності, знає і поважає культуру України та 
інших народів, поважає свою й чужу гідність, права і свободи інших людей, 
дотримується правил культури поведінки і спілкування, має почуття соціальної 
відповідальності, веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання 
інформації, прагне духовного і соціального добробуту.
Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і 
успішних кроків у майбутнє.
Розділ III. Цілі та задачі освітнього процесу школи
Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм 
повинні бути обумовлені «моделлю» випускника, призначенням і місцем школи в 
освітньому просторі міста, країни. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути



вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню 
одна до одної, тоб-то, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до 
визначення цілей і задач.
Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:
- забезпечення засвоєння учнями обов’язкового змісту початкової, основної, 
середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
- забезпечення наступності освітніх програм усіх рівнів;
- створення основи для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого 
вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
- формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності;
- забезпечення соціально-педагогічних відносин, що зберігають фізичне, психічне та 
соціальне здоров’я учнів;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного 
проходження курсів перепідготовки;
- проведення атестації та сертифікації педагогів;
- цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.
Розділ IV. Особливості організації освітнього процесу та 
застосовування в ньому педагогічних технологій
Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в 
галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, які б відповідали 
оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. Створення ситуації 
успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини - основна мета, 
що покладена в основу технологій навчання. 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. Але 
незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної 
діяльності залишається урок.
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування 
компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання 
досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований 
урок. Також передбачені екскурсії, уроки-семінари, лекції конференції, інтерактивні 
уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові 
ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи 
досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. 
Розділ V. Показники (вимірники) реалізації 
освітньої програми
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.
Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з 
окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи 
у предметних олімпіадах різного рівня. Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та 
турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; 
аналізу результатів участі учнів у ДГТА і ЗНО.
Розділ VI. Програмно-методичне забезпечення 
освітньої програми
Для виконання освітніх програм на 2019-2020 навчальний рік передбачено 
використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних 
програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів 
варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх основних і 
додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований 
результат освіти - «модель» випускника школи №2.
Перелік навчальних програм
для учнів початкової освіти (І ступеня)
( для 1-2-х класів типова освітня програма для закладів загальної середньої 
освіти затверджена наказом МОН від 21.03.2018р. № 268, для 3-4-х класів 
навчальні програми затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)



№з
/п Назва навчальної програми

1. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної се
редньої освіти (1-4 клас, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко), за- 
твеолжена колегією Міністеоства освіти і науки 22 лютого 2018 поку

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

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1 -4 класи

4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 
класи

5. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх для загальноосвітніх 
навчальних закладів 1 -4 класи

6. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх для загально
освітніх навчальних закладів 1 -4 класи

7. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх для за
гальноосвітніх 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 за
кладів 1 -4 класи

10. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних за
кладів 1 -4 класи

11. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних за
кладів 1-4 класи

12. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 
класи

Перелік навчальних програм для учнів базової середньої освіти (ІІступеня)
(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)
№
з/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Англійська мова
4. Зарубіжна література
5. Історія України
6 . Всесвітня історія
7. Основи правознавства
8. Образотворче мистецтво
9. Музичне мистецтво
10. Мистецтво
11. Математика
12. Біологія ✓



13. Г еографія
14. Фізика
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Фізична культура
Основи здоров’я
Природознавство

Перелік навчальних програм
для учнів профільної середньої освіти (III ступеня) 10,11 класи

№
з/п Назва навчальної програми Рівень вивчення

Українська мова Профільний рівень
Українська література Рівень стандарту
Зарубіжна література Рівень стандарту
Англійська мова Профільний рівень
Історія України Профільний рівень
Всесвітня історія Рівень стандарту
Г ромадянська освіта(правознавство) Профільний рівень
Математика Профільний рівень
Біологія і екологія Рівень стандарту
Г еографія Профільний рівень
Фізика Рівень стандарту
Астрономія Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту
Фізична культура Рівень стандарту
Інформатика Рівень стандарту
Технології Рівень стандарту
Захист Вітчизни Рівень стандарту

Розділ VII Навчальний план та його обґрунтування
Освітня програма 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», 
наказу МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої 
програми закладів освіти І ступеня».
Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу 
освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 
визначених Державним стандартом початкової освіти.
Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження;
- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за



вибором, консультацій, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення;
- очікувані результати навчання учнів;
- 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. 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, 
встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 
навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей 
Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 
охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною 
для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм 
власності, та варіативну складову.
Навчальні плани 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.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 
санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах - 35 хвилин, 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 закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи 
особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів і 
відображається в навчальних планах закладів освіти. Варіативність змісту початкової 
освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного 
часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх 
досягнень і розвитку наскрізних умінь. Збереження здоров’я дітей належить до 
головних завдань ніколи. 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 
закладах 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.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 
визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 
компетентностей учнів. 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», «Підприємливість і фінансова грамотність», 
«Здоров’я і безпека», 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 
не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 
перевіряти його на практиці й встановлювати при- чинно-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. Відповідно до Закону України «Про 
освіту» початкова освіта здобувається з шести років. Освітня програма початкової 
освіти передбачає 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.
Освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, 
забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та 
логічну послідовність вивчення, які відображаються в навчальних планах.
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 
взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1А-Б- класів складає- 805 
годин/навчальний рік, для учнів 2А-Б-класів складає-875 годин /навчальний рік, для 
учнів 3-А-Б та 4-А-Б-В класів складає- 910 годин/навчальний рік.



Освітня програма для учнів 1-2-х класів № 2 на 2019-2020 навчальний рік 
розроблена відповідно до Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів 
загальної середньої освіти (автор САВЧЕНКО О.Я.), затвердженої наказом МОН 
України від 21.03.2018 № 268., розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Державного стандарту початкої освіти.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
- мовно-літературна - включає українську мову та літературу;
- математична - спрямована на формування математичної та інших ключових 
компетентностей;
- природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, 
основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної 
поведінки у навколишньому світі;
- соціальна і здоров’язбережувальна - формує соціальну компетентність, активну 
громадянську позицію, підприємливість, розвиток самостійності, застосування 
моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я 
інших;
- громадянська та історична - формує громадянську та інші компетентності, 
готовність до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, 
активну громадянську позицію, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням 
демократичних принципів;
- технологічна - формує компетентності в галузі техніки і технологій, здатність до 
зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
- інформатична - формує інформаційно-комунікаційні компетентності, здатність до 
розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, 
самовираження та здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному 
суспільстві;
- мистецька - формує цінності у процесі пізнання мистецтва та художньо- творчого 
самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
- фізкультурна - формує мотивацію до занять фізичною культурою і спортом для 
забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних 
рухових умінь та навичок. Мовно-літературна освітня галузь реалізується через 
предмети: українська мова, українська література, іноземні мови( 
англійська,німецька).
Математична освітня галузь через предмет - математика. Природнича, громадянська, 
історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузь реалізується через інтегрований 
предмет - я досліджую світ. Технологічна галузь - через предмет трудове навчання і 
інформатику. Мистецька галузь - через предмети образотворче і музичне мистецтво. 
Фізкультурна галузь - через предмет фізична культура,хореографія.
Реалізація варіативної складової навчального плану
За рахунок годин варіативної складової заплановано години української мови

Клас Назва К-ть годин
Для учнів
1-2-х
класів

Українська мова 1 год.

Навчальні плани для учнів 3-4-х класів складено відповідно до Типової 
освітньої програми, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Типової



освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (Таблиця і); 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
- мови і літератури
- математика
- природознавство
- суспільствознавство
- мистецтво
- технології
- здоров’я і фізична культура.
У 3-4-х класах освітня галузь "Мови і літератури реалізується через окремі предмети 
«Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова»(Англійська).
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні 
окремі предмети, відповідно- «Математика», «Природознавство».
Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі». Освітня 
галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи 
здоров'я» та «Фізична культура».
Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» 
та «Інформатика».
Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче 
мистецтво» і «Музичне мистецтво».
Реалізація варіативної складової навчального плану
За рахунок годин варіативної складової заплановані ндивідуальні та групові 
заняння-1 год.

Освітня програма II ступеня (базової середньої освіти) окреслює організацію 
закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та 
повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405). Освітня програма II 
ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про 
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 
освіти».
Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 
взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 
інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
- очікувані результати навчання учнів подані в рамках 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 Типовою освітньою 
програмою.



Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-А-Б-; 6-А-Б- 
; 7-А-Б-В; 8-А-Б-В; 9-А-Б класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5- А-Б-В 
класів - 1050 годин/навчальний рік, для 6-А-Б- класів -1155 годин/навчальний рік, для
7-А-Б-В класів - 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-А- Б-В класів - 1207,5 
годин/навчальний рік, для 9-А-Б класів - 1260 годин/навчальний рік.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, 
встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 
навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні 
плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 
навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють 
інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх 
закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, 
та варіативну складову.
Освітня галузь «Мистецтво» в 1-7-х класах реалізується навчальними предметами 

«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». Освітня галузь «Технології» 
реалізується через предмет «Трудове навчання». Освітня галузь «Математика» в
7-11-х класах реалізується через предмети «Алгебра» та «Геометрія».
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 складової навчального плану.
Предмети інваріантної складової навчального плану школи на 2019-2020 навчальний 
рік, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом 2019-2020 
навчального року відповідно розкладу навчальних занять.
Облік занять з факультативів здійснюється в окремих журналах, навчальні 
досягнення не оцінюються.
Варіативна складова навчальних планів використовується на:
- підсилення предметів інваріантної складової;
- запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану 
закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування;
- індивідуальні заняття та консультації.
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.
Факультативні заняття

Для роботи з обдарованими дітьми для написання науково-дослідницьких робіт 
та враховуючи інтереси дітей введені індивідуальні заняття:

5-А кл. по 0,5 год. українська мова, юний дослідник (індивідуальні заняття);
5-Б кл. по Іукраїнська мова, 0,5 год. -  юний дослідник (індивідуальні заняття);
6-А кл. по 0,5 німецька мова, 1 год. українська мова, народознавство, 

краєзнавство;
6-Б кл. по 0,5 год. -  юний дослідник (індивідуальне), 1 год. німецька мова, 

українська мова;



7-А кл. по 0,5 год. -  історія Рівненщини (індивідуальне), математика, 1 год. -  
українська мова;

7-Б кл. по 0,5 год. -  математика;
7-В кл. по 0,5 год - історія Рівненщини (індивідуальне);
8-А кл. по 0,5 год. -  математика, фізика, інформатика; 1 год. -  українська мова.
8-Б кл. по 0,5 год. -  українська мова, математика, інформатика; 1 год. -  географія.
8-В кл. - 2 год. українська мова (індивідуальне).
9-А кл. -  0,5 год. українська мова, математика, німецька мова, хімія, біологія.
9-Б кл. -  0,5 год. українська мова, математика, географія;
Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з 
бюджету.
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі 
предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів 
Типової освітньої програми.
Г ранична 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.
Поділ класів на групи при вивченні англійської мови, інформатики та трудового 
навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.02.2002 № 128. Навчальні плани зорієнтовані на роботу 
основної ніколи за 5-денним навчальним тижнем.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 
визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання повинні робити внесок у формування таких ключових 
компетентностей учнів. Програми містять так звані наскрізні лінії, які впродовж 
усього навчального процесу покликані забезпечити якісну освіту учнів.
Ключові компетентності
1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і 
письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 
(через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 
явищ - у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного 
спілкування.
2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною 
мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 
погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні 
соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та 
міжкультурного спілкування.
3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 
геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. 
Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння



будувати такі моделі для вирішення проблем.
4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи 
і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. 
Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати 
гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для ство
рення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 
приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, 
алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Ін- тернеті та 
кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 
інтелектуальна власність тощо).
6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 
колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 
потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 
свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 
впродовж життя.
7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для 
ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі.
Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, 
досягати компромісів.
8. Підприємливість. Уміння 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. Здатність до підприємницького ризику.
9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати 
власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою 
мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної 
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 
вираження інших. і
10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу життя.
Наскрізні лінії
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компе
тентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться 
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.
Мета наскрізних ліній - «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів- предметників, 
класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво 
важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток»'- це формування в



учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті 
яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи 
важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
2. Метою вивчення наскрізної лінії «Еромадянська відповідальність» є формування 
відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми 
його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія 
освоюється через колективну діяльність - дослідницькі роботи, роботи в групі, 
проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 
різноманітних способів діяльності і думок.
3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно 
стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати 
навколо себе безпечне життєве середовище.
4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» 
забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів 
фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно 
діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
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 
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 
навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно 
доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 
спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із 
практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виве
дення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно- 
наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 
спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 
компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме:змістово-інформаційних, 
операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. їх використання посилює 
пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, 
створює умови
для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні 
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 
Освітня програма III ступеня (профільна середня освіта) окреслює рекомендовані



підходи до планування и організації єдиного комплексу освітніх компонентів для 
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 
стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до 
Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, Таблиця 3).
Освітня програма III ступеня 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 визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 
взаємозв’язки окремих предметів, факультативів;
- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
- 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 Типовою освітньою 
програмою.
Загальний обсяг навчального навантаження профільної середньої освіти для
10-А-Б; 11-А-Б класів складає 1330 годин/навчальний рік
Освітня програма III ступеня школи №2 окреслює рекомендовані підходи до 
планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 
учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 
базової та повної загальної середньої освіти.
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.
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.
Профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням 
педагогічної ради № 10 та ради школи (протокол № 10 від 29.09.2019р.) буде 
здійснюватись шляхом диференціації навчально го процесу.

клас напрям профіль
10-А Математичний Математичний
10-Б Природничий Г еографія,біологія
10-В Філологічний Філологія іноземних мов
11-А Суспільно-гумонітарний Історія, правознавство
11 -Б філологічний Українська та англійська філологія

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, враховуючи інтеграцію 
вітчизняної освіти до світового освітнього простору, потреби учнів, освітні запити, 
кадрове забезпечення, методичну базу та спеціалізацію навчального закладу, з метою 
широкої загальноосвітньої підготовки учнів школи, існують певні особливості



■

організації навчального процесу для учнів 10-11-х класів, а саме: 
вибірково-обов’язковими предметами є предмети «Інформатика» та «Технології», а 
за рахунок додаткових годин та враховуючи профіль, збільшено кількість годин на 
вивчення математики, англійської мови української мови, історії України, географії, 
правознавства, біології..
_3а рахунок додаткових годин на вивчення предметів заплановано збільшення годин 
на вивчення таких предметі? ______ __________________________________________

Клас Предмет к-ть
годин Програма

Для учнів 
10-А
класу Алгебра і геометрія

+5
год.

Програма з математики профільний рівень затвер
джена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

Для учнів 
10-Б
класу

Г еографія +1,5год. Програма з географії профільний рівень затверджена 
наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

Для учнів 
10-Б
класу

Біологія + 1 Програма з біології профільний рівень затверджена 
наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

Для учнів 
10-В
класу

Іноземна мова 
(Англійська)

Німецька мова

+2,5
год.

+2,5

Програма з німецької мови профільний рівень 
затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407 
Програма з іноземної (англійської) мови 
затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

Для учнів 
11-А 
класу

Історія України 

Правознавство

+2,5

+3

Програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 
кл» профільний рівень затверджена наказом МОН 
України від 23.10.2017 № 1407 
Програма з правознавства профільний рівень 

затверджена наказами МОН від 23.10.2017 № 1407

Для учнів 
11 -Б 
класу

Іноземна мова 
(Англійська

Українська мова

+3

+3

Програма з іноземної (англійської) мови 
затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407 
Програма з української мови профільний рівень 
затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

Обов’язково-вибіркові предмети

Клас
Назва К-ть

годин
Для учнів 10-11 -х 

кттяоін
Інформатика 1,5 год

Для учнів 10-11-х 

класів
Технології 1,5 год

За рахунок додаткових годин заплановано збільшення годин на вивчення



таких предметів:
10-Б.В, 11-Б,В-по 1год. геометрії.- для виконання навчальної програми.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмового 
матеріалу та згідно побажань учнів та батьків введені факультативи та індивідуальні 
заняття.

10-А кл. -  0,5 год. інформатика, математика, 1 год. -  креслення, українська мова;
10-Б кл. -  0,5 год. -  математика, українська мова, історія України, біологія, 

фізика, географія;
11-А кл. -  0,5 год. -  математика, українська мова, правознавство, біологія, 

англійська мова;
11-Б кл. -  0,5 год. -  історія України, географія, 1 год. - українська мова 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог 
Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних 
норм. 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 для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, 
з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 
2018 року.
Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в 
закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у 
закладах 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. 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.
Ключові компетентності
1. Спілкування державною (і рідною  у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і 
письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 
(через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 
явищ - у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного 
спілкування.
2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною 
мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 
погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні 
соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та 
міжкультурного спілкування.
3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 
геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. 
Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння 
будувати такі моделі для вирішення проблем.
4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи



і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. 
Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати 
гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
5. Інформаиійно-иифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для ство
рення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 
приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, 
алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Ін- тернеті та 
кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 
інтелектуальна власність тощо).
6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 
колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 
потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 
свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 
впродовж життя.
7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для 
ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння 
працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати 
компромісів.
8. Підприємливість. Уміння 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. Здатність до підприємницького ризику.
9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати 
власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою 
мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної 
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 
вираження інших.
10. Екологічна грамотність / здорове життя. Уміння розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу життя.
Наскрізні лінії
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компе
тентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться 
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.
Мета наскрізних ліній - «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів- предметників, 
класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво 
важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
5. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» - це формування в 
учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті 
яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи



важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
6. Метою вивчення наскрізної лінії «Еромадянська відповідальність» є формування 
відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми 
його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія 
освоюється через колективну діяльність - дослідницькі роботи, роботи в групі, 
проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 
різноманітних способів діяльності і думок.
7. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно 
стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати 
навколо себе безпечне життєве середовище.
8. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» 
забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів 
фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно 
діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

11 Учнів навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж):
Кривко Ірина -  6 кл. -  14 год.
Ярченя Олег -  7 кл. -  14 год.
Шумра Катерина -  7 кл. -14 год.
Сушкова Тетяна -  7 кл. -  14 год.
Хомич Дмитро -  8 кл. -  14 год.;
Дерев'янчук Єлизавета -  8 кл. -  14 год.
Олеш Дмитро -  10 кл. -  16 год.
Базан Арсен -  5 кл. -  14 год.
Андрусенко Артем -  7 кл. -  14 год.
Калашник Гліб -  5 кл. -  14 год.
Рубець Ілля -  6 кл. -  14 год.

Структура 2019-2020 навчального року.
Структура навчального року визначена відповідно до листа Департамента освіти і 
науки № 063-4227 від 13.06.2019 року «Про структуру 2019-2020 навчального року». 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-2020 
навчальний рік розпочинається 02 вересня святом - День знань.
У 2019-2020 навчальному році в 1-х класах передбачено п'ятиденний навчальний 
тиждень. Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули тривалістю не 
менше ЗО календарних днів.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
перший семестр: з 02 вересня по 24 грудня 2019 року; осінні канікули : з 28 
жовтня по 03 листопада 2019 року; зимові канікули: з 25 грудня 2019 року по 12 
січня 2020року; другий семестр: з 13 січня по 29 травня 2020 року; весняні 
канікули: з 23 березня по 29 березня 2020року.
Режим роботи
Режим роботи школи визначено на основі нормативно-правових актів з урахуванням 
Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх навчальних 
закладів та організації освітнього процесу. Початок занять - 8.00; Тривалість уроків:



у 1-х класах - 35 хвилин; 
у 2-4х класах-40 хвилин; 
у5-1 їх  класах-45 хвилин;



ДОДАТОК № 1
Наказ МОН України №405 від 20.04.2018р. (ТАБЛИЦЯ 1,10) 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ 5-9х КЛАСІВ

Клас
5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б

Наказ 405 405 21м. 2і.м. 405 405 405 2і.м. 405 405 2 і.м. 2 і.м. ВСЬОГО
Додаток 1 1 10 10 1 1 1 10 1 1 10 10

Кількість учнів
Всього 23+2 29 33 30+2 29 28+1 19+3 28 28 16+2 30 30 333
Дівчат 14 15 18 18 14 20 8+2 13 18 4+1 17 14 176
Хлопців 9+2 14 15 12+2 15 8+1 11+1 15 10 12+1 13 16 157

Іноземна мова
Англ. 24 29 33 30 29 29 21 28 28 18 ЗО 30 329
Німецька 33 30 28 зо ЗО 151

Ін
ва

рі
ан

тн
а 

ск
ла

до
ва

Укр. мова 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 31,5
Укр. літ. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Англійська мова 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 31
Німецька мова 2 2 2 2 2 10
Зарубіжна літератур; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 14,5
Всесв.іст. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Основи пра-ства 1 1 2
Музика 1 1 1 1 1 1 1 7
Образ.мист. 1 1 1 1 1 1 1 7
Мистецтво 1 1 1 1 1 5
Матем. 4 4 4 4 16
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Геометрія 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Природозн. 2 2 4
Біологія 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Хореограф ія 1 1 1 1 4
Географ. 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 19
Фізика 2 2 2 2 2 2 3 3 18
Хімія 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 14,5
Труд.навч. 2+2 2 2 2 1 1 1+1 1 1 1+1 1 1 20
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 12
Фізкульт. 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 32

Всього 26,5+2 26,5 30,5 30,5 31 31 31+1 32,5 31,5 31,5+1 34 34 374,5

Поділ

Укр. мова 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2 2 2 2 23,5
Англійська мова 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22
Німецька мова 2 2 2 2 2 10
Труд. навч. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17

Всього 1 9,5 10,5 10,5 7,5 7,5 1 9 8 2 9 9 84,5
Інд.навч. 2 8 28 14 42 28 140

Всього год. 58,5 37,5 44,5 71,5 40,5 54 76 43,5 42,5 64,5 45 45 623



ДОДАТОК №2
Наказ МОН України №405 від 20.04.2018р. (ТАБЛИЦЯ 1,10) 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ 10-1 їх  КЛАСІВ

Клас
10-А 10-Б 10-В 11-А 11-Б

ВсьогоНаказ 408 408 408 408 408
Додаток 3 3 3 2 11

Профіль МАТЕМАТИ 
ЧНИЙ ПРИРОД ФІЛОЛОГІЧНІ 

(англ. нім.) ЮТОР-ПРАВ ФІЛОЛОГІЧНІ 
'■укр :

Кількість учнів
Всього 21 20(+1) 26 20 24 112
Дівчат 14 10 10 9 10 53
Хлопців 7 10+1 16 11 14 59

Іноземна мова
Англ. 21 21 26 20 24 112
Німецька 26 26

Ін
ва

рі
ан

тн
а 

ск
ла

до
ва

Укр. мова 2 2 2 2 2+3 13
Укр. літ. 2 2 2 2 2 10

Англійська мова 2 2 2+2,5 2 2+3 15,5
Німецька мова 2,5 2,5

Зарубіжна література 1 1 1 1 1 5
Іст. Укр. 1,5 1,5 1,5 1,5+2,5 1,5 10

Всесв.іст. 1 1 1 1 1 5
Правозн.(гр.осв.) 2 2 2 3 9

Алгебра 2+3 2 2 2 2 13
Геометрія 1+2 1+1 1+1 1+1 1+1 11

Біологія і екол 2 2+1 2 2 2 11
Географ. 1,5 1,5+1,5 1,5 1 1 8

Фізика і астрон. 3 3 3 4 4 17
Хімія 1,5 1,5 1,5 2 2 8,5

Технології 1,5 1,5+1,5 1,5 1,5 1,5 9
Інформ. 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 7,5
Фізкульт. 3 3 3 3 3 15

Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5- 1.5 1,5 7,5
Всього 30+3+2 30+1,5+1,5+1+1 32,5+2,5+1 32+2,5+1 29+1+3+3 177,5

Ва
рі

ат
ив

на
 

ск
ла

до
ва

Ф
ак

ул
ьт

ат
ив

и

Інформатика 0,5 0,5 1
Укр. мова. 1 0,5 0,5 0,5 1 ' 3.5

Математика 0,5 0,5 0.5 1.5
Історія України 0,5 0,5 1
Правознавство 0,5 0.5

Біологія 0,5 0,5 1
Креслення 1 1
Технології 0
Нім.мова 0,5 0.5

Англійська мова 0,5 0.5
Фізика 0,5 0.5

Географія 0,5 0.5 1

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і
за

ня
тт

я Інформатика 0,5 0,5

Всього вар. 3 3 2 2,5 2 12,5

Г ран.допус.нав.наван 33 33 33 33 33
Всього 38 38 38 38 38 190

Поділ Інформатика 1,5 1,5 1,5 і ,5 1.5 7.5
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1.5 1.5 7.5

Індивідуальне навчання 16 16
Всього год. 41 57 41 41 41 221
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