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учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості
передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку.

Сьогодні освіта - вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання школи полягає у
формуванні глобальної компетентності учня, необхідної кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності. Глобально компетентні люди мають застосовувати такі якості, характеристики
і здібності, щоб не лише 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 багатокультурному
середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих
людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати
середня школа України. Центральне місце в системі освіти належить середній школі. В школі
ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. 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 У
здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири:

● виховання не зводиться до окремих виховних занять; ü до створення виховного
середовища залучається весь колектив школи;

● учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює
дитину;

● у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної
дитини, створюються належні умови для їх реалізації;

● співробітництво з позашкільними закладами освіти;
● активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;

● налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою.
Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації
Колиндянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю

Колиндянської сільської ради Чортківського району Тернопільської області. Управління та
фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Колиндянської сільської ради,
якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи складається із 1 корпусу та
прийнята в експлуатацію 1975 року.         

 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
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній
навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою навчального 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 навчального закладу 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;

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і
зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і

суспільство.
Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним

завданням  школи.
         Навчальний заклад 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 - основна загальна освіта;
III ступінь - середня (повна) загальна освіта.
Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про

загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.
Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:

● формування в учнів сучасної наукової картини світу;
● виховання працьовитості, любові до природи;
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● розвиток в учнів національної самосвідомості;
● формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення

суспільства;
● інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
● рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до

життя в суспільстві;
● виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних

традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах
багатонаціональної держави;

● формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.
           У навчальному закладі створені та функціонують предметні методичні

об’єднання, творчі групи, психологічна служба.Ефективному управлінню якості освітньої
діяльності в школі сприяють система ІСУО та програма КУРС Школа.

Наша школа - школа рівних можливостей для всіх; школа в якій навчаються поряд
обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школа, яка намагається дати можливості
для розвитку кожній дитині та розвинути її так, 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. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, яку
колектив школи поставив перед собою. Школа працює на засадах “педагогіки партнерства”.
Основні принципи цього підходу:

● повага до особистості;
● доброзичливість і позитивнеставлення;
● довіра у відносинах;
● діалог – взаємодія – взаємоповага;
● розподіленелідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,

горизонтальністьзв’язків);
● принциписоціального партнерства (рівністьсторін, добровільністьприйняттязобов’язань,

обов’язковістьвиконаннядомовленостей).
Школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини,

ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її
індивідуальних особливостей. 

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування
ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності,
визначених Законом України «Про освіту»:

● вільне володіння державною мовою;
● здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
● математична компетентність;
● компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
● інноваційність;
● екологічна компетентність;
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● 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.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи
Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і

успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести
людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з
іншими.

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.

Сучасному суспільству потрібні люди, які можуть самостійно, творчо мислити, здатні до
реалізації здібностей, згідно своїх інтересів і потреб. Головним завданням школи є підготовка
учнів до самостійного життя, в якому вони мають вирішувати реальні завдання в непростих
умовах сьогодення.

Ступінь самовизначення і самореалізації особистості випускника безпосередньо залежить від
рівня його інтелектуального, морального і творчого розвитку. Це означає, що йому необхідно не
просто оволодіти сумою знань різних наук, а їхньою цілісною системою, яка відображає єдину
наукову картину світу.

Як відомо, головним критерієм оцінки діяльності школи є те, чого досягають її випускники.
Дбаючи про свій педагогічний імідж, прагнучи до розвитку, Колиндянська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів намагалась створити модель випускника школи, яка повинна стати
орієнтиром всієї шкільної діяльності. Таку модель було створено як систему основних
компетентностей випускника, які необхідні для його життєвого та професійного
самоврядування. Ця модель – колективний, довготривалий творчий проект вчителів, учнів та їх
батьків.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та
самореалізації, широким спектром особистості:
● випускник школи - патріот з активною позицією, якийдієзгідно з морально-етичними

принципами і здатнийприймативідповідальнірішення;
● прагне до самоосвіти та вдосконалення;
● готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави;
● свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;
● мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал;
● новатор, здатнийзмінюватинавколишнійсвіт, розвиватиекономіку, конкуруватина

ринкупраці, вчитисявпродовжжиття.
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Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій –
ось загальна формула, до якої прагне школа, і наша є не винятком. Стоячи на порозі великим
змін, ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по максимуму, тому що віримо: ось хто
поведе Україну  в ХХІ століття.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися
користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня,
формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні
та праці.

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої реалізації,
розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні
забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

До ключових компетентностей, визначених Новою школою і педагогічною радою школи,
належать:

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 у 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;
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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.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти
набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти.

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи.

Модель підготовки компетентного випускника
Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Випускникшколи

Життєвікомпетентності

Інформаційно-інтел
ектуальна

Самоосвітня Соціальна Здоров’язберігаюча

Теоретичне обґрунтування та опис існуючої моделі
1. Інформаційно-інтелектуальна компетентність передбачає:
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Оволодіння різноманітними інформаційними технологіями, вміннями здобувати, критично
осмислювати і творчо використовувати інформацію. Проблема інтелектуального розвитку
дітей базується на ширших, системних філософських поглядах. Це – концепції життєтворчості,
діалогу культур, педагогіки як еволюції життя, взаємозв’язку навчання та розвитку учнів.
Яким шляхом:

Формування і розвиток інформаційних умінь здійснюється в процесі навчальної діяльності в
урочний і позаурочний час. Для підготовки повідомлень, написання рефератів, наукових робіт
діти вчаться використовувати кілька джерел інформації, спираючись на самостійно складений
план роботи чи попередньо опрацьовані тези на інші згорнуті форми відповіді. На інтегрованих
уроках вчаться встановлювати міжпредметні зв’язки, під час уроків – тренінгів – вивчати
навчальні теми , спираючись на підручник та інші джерела. Творчі вітальні,
літературно-музичні композиції розширюють рамки застосування цих умінь.
Цілеспрямоване формування мовленнєвоїдіяльності полягає у свідомому, поетапному
оволодінні учнями спеціальним компонентом навчального змісту. Вчителі, плануючи
розвивальну мету уроку визначають завдання: навчити учнів порівнювати, узагальнювати,
визначати головне чи доводити. В процесі роботи школярі ознайомлюються з
правилами-орієнтирами прийомів мисленнєвої діяльності та методів наукового пізнання,
вчаться свідомо застосовувати їх під час виконання різних робіт, переносити на інші предмети.
Для вирішення вищезазначених завдань в школі сплановано роботу з обдарованими дітьми.

2. Самоосвітня компетентність передбачає:
Здатність самостійно здобувати і застосовувати знання та вміння; критично відбирати та

аналізувати отриману інформацію; вміти працювати з персональним комп’ютером; здатність
застосовувати набуті знання в житті, роботі, спілкуванні; вміти поглянути на себе з боку,
критично оцінити себе та виробляти потребу в постійній освітній діяльності.
Яким шляхом:
Розвиток трьох її  основних блоків.
І. Соціально-освітнього, який передбачає:

- співробітництво;
- ухвалення спільних рішень;
- розв’язання різних ситуацій;
- взаєморозуміння;
- активність;
- вироблення своєї позиції;
- вміння долати труднощі

ІІ. Мотиваційно- самоосвітнього, який передбачає:
- розуміння особистих потреб;
- здатність до навчання;
- винахідливість;
- прагнення успіху;
- бажання змін;
- знаходження нестандартних рішень

ІІІ. Функціонально-самоосвітньго, який передбачає:
- організаційне самонавчання;
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- впорядкування своїх знань;
- оцінювання набутих знань;
- представлення, обгрунтування та захист отриманих результатів;
- уміння оперувати знаннями. Учитель є головною рушійною силою в забезпеченні процесу
формування самоосвітньої компетентності. Від нього , від його професійної компетентності
залежать результати , яких досягнуть учні.

3. Соціальна компетентність передбачає :
- сформовану життєву позицію;
- здатність виявляти національну гідність;
- бажання успішно самореалізуватися  в суспільстві як громадянин;
- свідоме розуміння й впровадження в життя правової культури;
- толерантне ставлення до поглядів і переконань інших людей;
- здатність жити і працювати в колективі.

Яким шляхом :
- кожен учень школи бере активнуучасть в житті класу і школи; має власне доручення за

виконання якого звітує перед членами свого учнівського колективу. Залучається до
проведення тижнів правових знань, виховується на кращих традиціях українського
народу, його героїчному минулому, звичаях і обрядах.

4. Здоров’язберігаюча компетентність передбачає:
-   постійно впроваджує в життя принцип «Здорова дитина - здорова

нація»;
- знає основні свої дії та дії колективу під час надзвичайних ситуацій;
- веде здоровий спосіб життя;
- постійно підвищує фізичну енергію і стан.

Яким шляхом :
Кожен учень школи бере активну участь у різноманітних спортивних конкурсах, змаганнях.

Залучається до участі в тижнях ОБЖ та днях Цивільного захисту. Має можливість відвідувати
спортивні секції, брати участь тижнях Довкілля.

Розвиток компетентностей випускника повинен відбуватися поетапно. Ось такі загальні
риси і якісні характеристики на різних етапах закінчення школи повинен мати учень.

Моделі Загальніриси Якісні характеристики

Випускник
школи

І ступеня

Працелюбний,  уважний, старанний,
емоційний, інтелектуальний; дитина з
розвинутоюмовою, мисленням, зоровою і
слуховою пам’яттю, яка вмієслухати і
чути, мислити і володітипочуттям
самоконтролю та самостійності

Упевненість у собі, відчуттяповноцінності,
старанність, працелюбність, самостійність,
дисциплінованість, доброзичливість,
комунікативність, мотивація досягненняуспіху,
відповідальність,
навчально-пізнавальніінтереси

Випускник
школи

ІІ ступеня

Спостережливий, креативний, творчий,
володіє почуттям
пхихологічноїзахищеності,
маєаналітичніздібності, абстрактнее

Особистісне самовизначення, потреба в
громадськомувизнанні, прагнення до
самоствердження,  задаволеннясвоїм
становищем, йогоморальнеусвідомлення;
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мислення, регульованупам’ять;
здатнийрозмірковувати, має
інтелектуальнупізнавальнуактивність

соціальнадорослість, відповідальність за
своївчинки, мотиваціясуспільно-
корисноїдіяльності, пізнавальніінтереси,
потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка

Випускник
школи

ІІІ ступеня

Інтелектуальнозрілий, самостійний у
прийняттірішень і виборідій, теоретично
усвідомлює свою мету,
володієсвоїмипізнавальнимипроцесами,
уміє рефлексувати, аргументувати і
доводитисвоїсудження, маєкритичнее
мислення, творчоактивний, здатний до
спілкування й
пізнаннязагальнихзаконівприроди

Здатнийусвідомити свою
індивідуальнуцілісність, неповторність,
соціальнозрілий, професійнозорієнтований;
критично ставиться до себе і своїхвчинків,
відчуває потребу в пошукусенсужиття,
маєсоціальні та моральніпереконання,
громадянськийсвітогляд, морально зрілий і
готовий до самовизначення

Розділ 3 . Цілі та задачі освітнього процесу школи
Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі громади, школа працює над
досягненням таких цілей та задач:
• забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної,
середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
• гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
• створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та
наступного засвоєння професійних освітніх програм;
• формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
• забезпечити соціально-педагогічні відносини, 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.

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

завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання
повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№
з/п

Ключові
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.
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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-цифров
а 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.
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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
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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 загальнопредметнихкомпетентностей,
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;

− предмети за вибором;
− роботу в проектах;
− позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна
лінія

Коротка характеристика

Екологічн
а безпека
й сталий
розвиток

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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Громадянс
ька

відповідал
ьність

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.

Здоров'я і
безпека

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.

Підприєм
ливість і

фінансова
грамотніс

ть

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.

Розділ 4. Організація роботи Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

4.1. Загальні засади в організації роботи

Тип закладу – загальноосвітня школа.

Кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл.- 6 кл.; 10-11 кл. – 2.

Кількість учнів: 120

Режим роботи закладу:

Мова навчання – українська.    Режим навчання – п’ятиденний.

Початок занять для учнів 1-11 класів – 9:00

Тривалість безперервної освітньої діяльності відповідно до статті 10 Закону України «Про
загальну середню освіту»: не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин
(для 2-4 років навчання), 40 хвилин (5-11 років навчання).

Тривалість перерв відповідно до чинного Санітарного регламенту для закладів загальної
середньої освіти (наказ МОЗ України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394).
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Гурткові, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з
обов’язковою перервою за окремим розкладом.

4.2. Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального
року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу
встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу
передбаченого програмою.

2022/20231 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2022 року та закінчується не пізніше 30
червня 2023 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр 1вересня по 23 грудня 2022року
ІІ семестр 09 січня – 01 червня 2023 року

Канікули проводяться (орієнтовно):

осінні канікули 24жовтня 2022 - 30 жовтня 2022 – 7 днів
зимові канікули 24 грудня 2022 - 08 січня 2023 – 16 днів
весняні канікули 27 березня 2023 – 02 квітня 2023 – 7 днів
Всього 30 днів

До термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів можуть
вноситися зміни, у залежності від епідеміологічної ситуації.

4.3. Організація ДПА

У 4, 9, 11-х класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень
учнів відповідно до Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів
проведення ДПА, ЗНО). Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається
Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним
закладом.

4.4. Організація навчальних екскурсій та навчальної практики

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до
інструктивно-методичного листа МОН МС України від 06.02.2008 року за № 1/9 -61: для учнів
1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але  всього не більше 12 годин.

Осінні, зимові, весняні канікули, позаурочний час: для учнів 5-6-х класів по 3 академічні
години на день, але всього не більше 30  годин.

Осінні, зимові, весняні канікули, позаурочний час: для учнів 7-8-х класів по 4 академічні
години на день, але всього не більше 40  годин.

Осінні, зимові, весняні канікули, позаурочний час: для учнів 10-х класів по 5 академічних
годин на день, але всього не більше 50  годин.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій
приймає педагогічна рада школи.
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Розділ 5.  Вимоги до осіб, які навчатимуться за Освітньою програмою

Освітня програма розрахована на здобувачів освіти, які здобувають освіту у Колиндянській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на трьох рівнях:

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає
виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом
початкової освіти - 1-4 загальноосвітні класи, термін навчання 4 роки;
базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає

виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом
базової середньої освіти - основна школа 5-9 класи, термін навчання 5 років;
профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що
передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним
стандартом профільної середньої освіти.

Початкова освіта (1-4 класи) здобувається, як правилоздобуття початкової освіти за інших
умов, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням
освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Вимоги до дітей, які розпочинають
навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього
розвитку.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на
момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує
здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання,
визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним
документом встановленого зразка (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової
освіти, табелем навчальних досягнень учня / учениці). У разі відсутності результатів річного
оцінювання з будь-яких предметів за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне
оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом
керівника закладу освіти створюють комісію, з шести років. Особи з особливими освітніми
потребами можуть розпочинати , затверджують її склад (голову та членів комісії), а також
графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол
оцінювання рівня навчальних досягнень складають за формою згідно з додатком 2 до
Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена
(подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або
індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні особами з
особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною,
мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного
патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної
середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за
дуальною формою здобуття освіти.
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Колиндянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – школа рівних можливостей для всіх;
заклад освіти, який 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, навчаючи в освітньому закладі, ми створюємо умови для того, щоб дитина змогла
набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного
становлення.

Розділ 6. Освітня програма школи та її обґрунтування

Освітня програма Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів сформована на
основі Типових освітніх програм МОН України. Навчальний план конкретизує організацію
освітнього процесу, варіативну складову, враховуючи особливості закладу з поглибленим
вивчення іноземних мов, математики, української мови, індивідуальні освітні потреби
здобувачів освіти та бажання їх батьків. 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 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 фізичних можливостей,

потреб та інтересів дітей.

Освітня програма визначає:
● організацію роботи закладу;
● вимоги до осіб, які навчатимуться за освітньою програмою;
● загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) освіти, його

розподіл за освітніми галузями за роками навчання;
● особливості організації освітнього процесу та застосування у ньому педагогічних

технологій;
● навчальний план та його обґрунтування;
● опис форм організації освітнього процесу;
● інструментарій оцінювання;
● показники реалізації освітньої програми
● перелік типових освітніх програм, що використовуються закладом освіти в освітньому

процесі.

Освітню програму школи ступенів розроблено відповідно до нормативних документів, які і
регламентують створення Освітньої програми:

Нормативний документ Зміст статті
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ЗУ «Про освіту» Стаття 1.
Основні терміни та їх визначення

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів
(предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань,
контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для
досягнення визначених результатів навчання

ЗУ «Про освіту» Стаття 33.
Освітня програма

1. Основою для розроблення освітньої
програми є стандарт освіти відповідного
рівня (за наявності).

2. Освітня програма містить:
вимоги до осіб, які можуть розпочати

навчання за програмою;
перелік освітніх компонентів та їх

логічну послідовність;
загальний обсяг навчального

навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти.
3.Освітні програми повинні передбачати
освітні компоненти для вільного
вибору здобувачів освіти.

Заклади освіти можуть використовувати
типові або інші освітні програми, які
розробляються та затверджуються відповідно
до цього Закону та спеціальних законів.
4. Освітні програми можуть мати
корекційно-розвитковий складник для осіб з
особливими освітніми потребами

ЗУ «Про освіту» Стаття 30.
Прозорість та інформаційна
відкритість закладу освіти

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження
освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на
своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах
своїх засновників) відкритий доступ до такої
інформації та документів:
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,
та перелік освітніх компонентів, що передбачені
відповідною освітньою програмою

ЗУ «Про загальну середню
освіту» Стаття 11.
Освітня програма

1. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній
діяльності одну освітню програму на кожному рівні
(циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну
освітню програму, розроблену для декількох рівнів
освіти.
Освітні програми можуть бути розроблені на основі
відповідної типової освітньої програми або освітніх
програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності,
науковими установами, фізичними чи юридичними
особами і затверджених центральним органом
виконавчої влади із забезпечення якості освіти
відповідно до вимог цього Закону.

Рішення про використання закладом освіти
освітньої програми, розробленої на основі типової
освітньої програми або іншої освітньої програми,
приймається педагогічною радою закладу освіти.
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Освітня програма закладу освіти схвалюється
педагогічною радою закладу освіти та затверджується
його керівником.

2. Типова освітня програма має містити:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за
освітньою програмою загальний обсяг навчального
навантаження на відповідному рівні (циклі) повної
загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл
між освітніми галузями за роками навчання; перелік
варіантів типових навчальних планів та модельних
навчальних програм; рекомендовані форми організації
освітнього процесу; опис інструментарію оцінювання.

3. Освітні програми, розроблені на основі типових
освітніх програм, мають:

відповідати структурі типової освітньої програми та
визначеним нею вимогам до осіб, які можуть
розпочати навчання за освітньою програмою закладу
освіти; визначати (в обсязі не меншому ніж
встановлено відповідною типовою освітньою
програмою) загальний обсяг навчального
навантаження на відповідному рівні (циклі) повної
загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл
між освітніми галузями за роками навчання; містити
навчальний план, що ґрунтується на одному з
варіантів типових навчальних планів відповідної
типової освітньої програми і може передбачати
перерозподіл годин (у визначеному типовим
навчальним планом обсязі) між обов’язковими для
вивчення навчальними предметами (крім державної
мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися
окремо та/або інтегровано з іншими навчальними
предметами; містити перелік модельних навчальних
програм, що використовуються закладом освіти в
освітньому процесі, та/або навчальних програм,
затверджених педагогічною радою, що мають містити
опис результатів навчання учнів з навчальних
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому
ніж встановлено відповідними модельними
навчальними програмами; опис форм організації
освітнього процесу та інструментарію
оцінювання.

Освітня програма закладу освіти може містити
інші складники, що враховують специфіку та
особливості освітньої діяльності закладу освіти.

4. Освітні програми, розроблені на основі типових
освітніх програм, мають:
відповідати структурі типової освітньої програми та
визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати
навчання за освітньою програмою закладу освіти;
визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено
відповідною типовою освітньою програмою) загальний
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обсяг навчального навантаження на відповідному рівні
(циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах),
його розподіл між освітніми галузями за роками
навчання; містити навчальний план, що ґрунтується на
одному з варіантів типових навчальних планів
відповідної типової освітньої програми і може
передбачати перерозподіл годин (у визначеному
типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими
для вивчення навчальними предметами (крім державної
мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися
окремо та/або інтегровано з іншими навчальними
предметами; містити перелік модельних навчальних
програм, що використовуються закладом освіти в
освітньому процесі, та/або навчальних програм,
затверджених педагогічною радою, що мають містити
опис результатів навчання учнів з навчальних
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому
ніж встановлено відповідними модельними
навчальними програмами; опис форм організації
освітнього процесу та інструментарію
оцінювання.
Освітня програма закладу освіти може містити інші
складники, що враховують специфіку та особливості
освітньої діяльності закладу освіти.
Освітні програми, розроблені на основі типових
освітніх програм, мають:
відповідати структурі типової освітньої програми та
визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати
навчання за освітньою програмою закладу освіти;
визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено
відповідною типовою освітньою програмою) загальний
обсяг навчального навантаження на відповідному рівні
(циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах),
його розподіл між освітніми галузями за роками
навчання; містити навчальний план, що ґрунтується на
одному з варіантів типових навчальних планів
відповідної типової освітньої програми і може
передбачати перерозподіл годин (у визначеному
типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими
для вивчення навчальними предметами (крім державної
мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися
окремо та/або інтегровано з іншими навчальними
предметами; містити перелік модельних навчальних
програм, що використовуються закладом освіти в
освітньому процесі, та/або навчальних програм,
затверджених педагогічною радою, що мають містити
опис результатів навчання учнів з навчальних
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому
ніж встановлено відповідними модельними
навчальними програмами; опис форм організації
освітнього процесу та інструментарію
оцінювання.
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Освітня програма закладу освіти може містити інші
складники, що враховують специфіку та особливості
освітньої діяльності закладу освіти.
5. Освітня програма, розроблена не на основі
типової освітньої програми, підлягає затвердженню
центральним органом виконавчої влади із забезпечення
якості освіти у порядку, затвердженому центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Не підлягають затвердженню центральним органом
виконавчої влади із забезпечення якості освіти:
типові освітні програми;
освітні програми закладів освіти, розроблені на основі
типових
освітніх програм; освітні програми, затверджені
закладами освіти після проходження інституційного
аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої
діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості
освіти.
6. Не можуть бути затверджені та
використовуватися освітні програми, що не
передбачають досягнення учнями результатів навчання,
визначених державними стандартами.
7. На основі визначеного в освітній програмі
закладу освіти навчального плану педагогічна рада
складає, а його керівник затверджує річний навчальний
план (один або декілька), в якому конкретизується
перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів),
обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором
учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних
предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість
навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на
навчальний рік).

ЗУ « Про загальну середню
освіту» Стаття 40.
Управління та громадське
самоврядування закладу
загальної середньої освіти

2. Колегіальним органом управління закладу
загальної середньої освіти є педагогічна рада,
повноваження якої визначаються цим Законом і
статутом закладу освіти.
Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

схвалює освітню (освітні) програму
(програми) закладу та оцінює
результативність її (їх) виконання;
Рішення педагогічної ради закладу загальної
середньої освіти вводяться в дію рішеннями
керівника закладу.

ЗУ «Про загальну середню
освіту» Стаття 10.
Навчальний рік та режим
роботи
закладу загальної середньої освіти

П.3. Структура навчального року (за чвертями,
півріччями, семестрами), тривалість навчального
тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми
організації освітнього процесу встановлюються
закладом загальної середньої освіти у межах часу,
передбаченого освітньою програмою.
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Постанова КМУ
від 21.02.2018 року № 87

Про затвердження Державного стандарту початкової
освіти

Постанова КМУ
від 23.11.2011 №1392

Про затвердження Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти

Рішення колегії
МОН України від
22.02.2018 р.
затверджено типові освітні
програми для початкової школи

Типова освітня програма розроблена під
керівництвом О.Я. Савченко

Наказ МОН
України від
08.10.2019 № 1272

«Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти І ступеня» (1-2
класи)

Наказ МОН
України від
08.10.2019 №1273

«Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти І ступеня» (3-4
класи)

Наказ МОН
України від
20.04.2018 №405

«Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Наказ МОН
України від
26.07.2018 №814

«Про затвердження типової освітньої програми
початкової освіти спеціальних закладів загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми
потребами»

ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VIII
Стаття 9. Форми здобуття освіти.
Інституційна форма здобуття
освіти (очна, … дистанційна)

П.1. Особа має право здобувати освіту в різних формах
або поєднуючи їх.
Основними формами здобуття освіти є:

✔інституційна (очна (денна, вечірня), заочна,
дистанційна, мережева);
✔ індивідуальна (екстернатна, сімейна

(домашня), педагогічний патронаж, на

робочому місці (на виробництві);✔дуальна.
П.2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття
освіти — це спосіб організації навчання
здобувачів освіти, що передбачає їх
безпосередню участь в освітньому процесі.
Окремі питання порядку здобуття інституційної форми
організації освітньої діяльності визначено такими
документами
✔Положення про інституційну та дуальну

форми здобуття повної загальної середньої
освіти (наказ МОН від 23.04.2019 № 536 у

редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 60);
✔Положення про дистанційне навчання (наказ

МОН від  25.04.2013 № 466);
Деякі питання організації дистанційного навчання
(наказ МОН від 08.09.2020 № 1115)
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ЗУ «Про повну загальну
середню освіту» від
16.01.2020 № 463- IX
Стаття 26. Інклюзивне
навчання учнів

1. ЗЗСО на підставі письмових звернень батьків
дітей з особливими освітніми потребами утворюють
інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку,
визначеному законодавством.
Для учнів з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних та спеціальних класах
закладів загальної середньої освіти, на підставі
письмового звернення їхніх батьків утворюються
інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого
дня.
2. Організація інклюзивного навчання у
закладах загальної середньої освіти здійснюється у
порядку, затвердженому КМУ.
3. Потреба учня з особливими освітніми
потребами в індивідуальній програмі розвитку,
індивідуальному навчальному плані визначається
згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру
про комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку дитини з урахуванням Міжнародної
класифікації функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.
4. Відповідно до індивідуальних особливостей
освітньої діяльності для кожного учня з особливими
освітніми потребами, який навчається в
інклюзивному класі, у порядку, визначеному
законодавством, складаються індивідуальна
програма розвитку та індивідуальний навчальний
план (за потреби).
5. Індивідуальна програма розвитку визначає
перелік необхідних дитині психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових послуг, що надаються
індивідуально та/або в груповій формі.
6. Особистісно орієнтоване спрямування
освітнього процесу для учня з особливими
освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.
7. В освітньому процесі соціальні потреби
учнів з особливими освітніми потребами
забезпечуються асистентом учня — соціальним
робітником, одним із батьків учня або
уповноваженою ними особою.
Асистент учня допускається до участі в освітньому
процесі для виконання його функцій виключно за
умови проходження спеціальної підготовки, що
підтверджується відповідним документом. Умови
допуску асистента учня до освітнього процесу для
виконання його функцій та вимоги до нього
визначаються центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.
Рішення про допуск асистента учня до участі в
освітньому процесі приймає керівник закладу
освіти на основі укладення відповідного договору
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між закладом освіти та асистентом учня за згодою
батьків.
8. Для організації процесу навчання учнів з
особливими освітніми потребами у закладі, що
забезпечує здобуття повної загальної середньої
освіти, облаштовуються ресурсні кімнати та
медіатеки за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.
9. Оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією
індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти,
індивідуального навчального плану та
індивідуальної програми розвитку, здійснюється
шляхом подання відповідної скарги до керівника,
засновника закладу освіти чи уповноваженого ним
органу відповідно до вимог ЗУ «Про звернення
громадян» та/або в інший спосіб, визначений
законодавством.
Основні питання організації інклюзивного навчання
прописані у таких документах
✔ Порядок організації інклюзивного навчання у

загальноосвітніх навчальних закладах
(Постанова КМУ від 15.09.2011 № 872);

Примірне положення про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами в закладі загальної
середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від
08.06.2018 № 609)

ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VIII
Стаття 9. Форми
здобуття освіти.
Індивідуальна
форма здобуття освіти
(педагогічний патронаж,
сімейна (домашня), екстернат)

П.6. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) —
це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за
яким освітня програма повністю  засвоюється
здобувачем самостійно, а оцінювання результатів
навчання та присудження освітньої кваліфікації
здійснюються відповідно до законодавства.
П.7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти — це
спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно
їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної,
повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.
Відповідальність за здобуття освіти
дітьми на рівні є нижче стандартів освіти несуть батьки.
Оцінювання результатів навчання та присудження
освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до
законодавства.
П.8. Педагогічний патронаж — це спосіб організації
освітнього процесу педагогічними працівниками, що
передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої
програми здобувачем освіти, який за Психофізичним
станом або зі інших причин, визначених
законодавством, зокрема з метою забезпечення
доступності здобуття освіти, потребує такої форми.
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Окремі питання порядку організації здобуття повної
загальної середньої Освіти за індивідуальною формою
визначено Положенням про індивідуальну форму
здобуття повної  загальної  середньої освіти (наказ
МОН від 12.01.2016 № 8 у редакції наказу МОН від
10.02.2021 № 160)

Освітня програма складена відповідно до Типових освітніх програм закладів загальної
середньої освіти Додаток 1 :

№
з/п Класи Мова навчання Варіанти навчальних планів, до Типових

освітніх програм, затверджених МОН

1. 1 з українською
мовою навчання

Навчальний план до Типової освітньої програми
О.Я. Савченко для закладів загальної середньої
освіти І ступеня (1-2 класи), затвердженого
наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272

3. 3 з українською
мовою навчання

Навчальний план до Типової освітньої програми
О.Я. Савченко для закладів загальної середньої
освіти І ступеня (3-4 класи), затвердженого
наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272

5. 5
інклюзивний

з українською
мовою навчання

Навчальний план до Типової освітньої програми
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти,
Наказ МОН України №406 від 02.04.2021р.
Типовою освітньою програмою для 5-6 класів,
затвердженою наказом МОН основі типової
освітньої програми для 5-9 класів закладів
загальної середньої освіти, затвердженої наказом
МОН № 235 від 19.02.2021р

за за Типовою освітньою програмою загальної
середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом
МОН від 19.02.2021 № 235».; модифікована

7. 6-9 з українською
мовою навчання

Навчальний план за Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти II
ступеня, затвердженою наказом МОН України від
20.04.2018 №405; (з вивченням двох іноземних мов,
таблиця №10).

8 8
інклюзивний

з українською
мовою навчання

Навчальний план за Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти II
ступеня, з українською мовою навчання,
затверджений наказом МОН України від
20.04.2018 р. № 405

Навчальний план за за Типовою освітньою
програмою загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженої наказом МОН від 19.02.2021
№ 235».; адаптована
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9. 10-11 з українською
мовою навчання

Навчальний план за Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня», затвердженою наказом МОН від
20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від
28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом
МОН від 31.03.2020 №464), з вивченням двох
іноземних мов, універсальний профіль.

11
інклюзивний

з українською
мовою навчання

Навчальний план за Типовою освітньою програмою
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»,
затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у
редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами,
внесеними наказом МОН від 31.03.2020
№464),адаптована.

У навчальному плані закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та
варіативного складників.

6.1. Освітня програма початкової загальної освіти
Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання,
визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).
Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує
взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну
послідовність вивчення,  які будуть подані в рамках навчальних планів.

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, розвиток самостійності,
творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, 1-2 та 3-4 класи, щовраховують вікові особливості
розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у
досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до обов’язкових
результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в
основу  якого покладено ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументованопояснювати 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
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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.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх
потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, якіформуються в різному освітньому
середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування
ставлення до них.Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 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.

Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями,
якізабезпечують формування всіх ключових компетентностей.

6.1.1. Освітня програма для 1-2 класів
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,
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творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й
інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У 2022/2023 навчальному році учні Нової української школи навчатимуться за
Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, розробленою під
керівництвом О.Я. Савченко відповідно до Закону України «Про освіту» та 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,
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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 освітньої
програми використовуватимуться 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.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і
взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає 805
годин/навчальний рік, для 2-х класів - 875 годин/навчальний рік. Детальний розподіл
навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані на
2021/2022 навчальний рік (Таблиця 1), який складено відповідно доДержавного стандарту
початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272).

За типовою освітньою програмою Савченко О.Я. освітня галузь "Мовно-літературна»
з урахуванням вікових особливостей учнів буде реалізовуватися через предмет "Українська
мова та література" (245 годин/навчальний рік.) Освітня галузь «Іншомовна» через предмет
"Англійська мова" ( 1 клас – 70годин/навчальний рік, 2 клас-105 год.). Освітня галузь
"Математична" реалізовується через предмет Математика" (140 год.). Освітні галузі
"Природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна" реалізується
інтегрованим предметом "Я досліджую світ (105 год.). Освітня галузь "Мистецька"
реалізується через предмети "Образотворче мистецтво" (35 год.), «Музичне мистецтво» (35
год.). Освітня галузь "Технологічна" реалізується через предмет "Дизайн і технології " (35
год.) та «Інформатика» ( 2 клас- 35 год.). Освітня галузь "Фізкультурна" реалізується
окремим предметом "Фізкультура" ( 105 год.).

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 здобувачів здійснюються на
суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального
розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для
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здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів
поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не
передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку
адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі 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 (відповідно до наказу МОН № 813 від 13.07.2021 року «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти»

Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи додається ( додаток1)

6.1.2. Освітня програма для 3-4 класів

У 2022/2023 навчальному році учні навчатимуться за Типовою освітньою програмою
закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко відповідно
до Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти. У програмі
визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний
зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу (наказ МОН від 08.10.2019
№1273).

У програмі визначено змістові лінії; очікувані результати навчання та відповідний зміст
кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Типовий навчальний план визначає
тижневий обсяг навчального навантаження здобувачів освіти (Таблиця 2).

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
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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 людьми.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої
програми використовуватимутьсявнутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють
цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.
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Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати
досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Період життя дитини від п’яти до шести
(семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю
до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток
базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки,
міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння
навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до
систематичного навчання - фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої,
творчої.

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, 3 забезпечуючи водночас досягнення
очікуваних результатів, зазначених у програмі. Освітні програми можуть мати
корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для них
тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена. Програми інваріантного складника
Базового навчального плану є обов’язковими для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів і форм власності.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на
суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального
розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для
здобувачів формувального характеру. 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 3-4 класах оцінюються відповідно до наказу МОН
№ 813 від 13.07.2021 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання
результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Типовий навчальний план для 3-4 класів початкової школи додається ( Додаток 1,
таблиця 1.2).

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;
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- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів
навчання  (компетентностей),  визначених  Державним стандартом.

6.2.Освітня програма 5 класу НУШ

Ідея компетентнісного підходу до сучасної освіти є наскрізною і визначальною на
сьогоднішній день. Надання пріоритетів формуванню у дітей готовності здобувати знання
самостійно протягом усього життя поставило нагальну потребу у виробленні власної концепції
розвитку школи, яка прокладає стратегічний напрям у роботі колективу закладу, допомагає
поєднати цілі та очікуваний результат, усвідомити їх усім учасникам навчально-виховного
процесу. Серед сучасних моделей освіти виділяють модель 4К, що включає чотири ключові
компетентності, що починаються з букви «К»: креативність, комунікація, кооперація
(співпраця), критичне мислення. Важливим показником життєвої компетентності школяра, його
життєздатності, спроможності правильно орієнтуватися у життєвих реаліях та допомагати
розв'язувати проблеми є цілісне світобачення. Тому освітня діяльність у 5 класі має
спрямовуватись на сформованість базових особистісних якостей дитини, таких як:
міжособистісна злагода, міжособистісне партнерство, самостійність, чуйність, шанобливість,
допитливість, спостережливість, креативність, розсудливість.

Організація освітньої діяльності в 5-ому класі у 2022/2023 навчальному році
здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту
базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020
р. № 898. Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним
Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів навчання учнів, є Освітня програма
закладу загальної середньої освіти.

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності
таких  принципів:

✔ гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського
спілкування з дитиною;

✔ інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;
✔ визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові

особливості;
✔ створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних,

психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів
поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до
тих, хто її  оточує;

✔ урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.

Завдання освітніх ліній у 5 класі реалізуються на основі тематичного планування за
принципом методичного конструктора та інтегрованого підходу до змісту та організації
освітньої діяльності. Побудова освітнього процесу на засадах інтегрованого підходу забезпечує
єдність та взаємопов’язаність усіх освітніх ліній у кожній темі, що реалізується як цілісна
змістова та діяльнісна одиниця освітнього процесу. Основними формами організованої
освітньої діяльності 5-класників є щоденні інтегровані заняття, підгрупові предметні заняття,
індивідуально-групові заняття різної пізнавальної та продуктивної спрямованості. Цілісне
бачення та структура тематичних циклів, за якими будується освітній процес, відображаються у
плануванні за  принципом методичного конструктора.

Зберігаючи наступність із початковою школою, забезпечуємо подальше становлення
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особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формуємо здатність до
творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо ціннісне ставлення до держави,
рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження
здоров’я. Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових
компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до
читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та
культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих
ситуаціях;

2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне
використання української 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,
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,
розуміння важливості  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 упродовж 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.
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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.

Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із навчанням
українською мовою (5-6 класи) згідно з типовим планом наведено в додатку 2
Таблиці 2.1.

Робочий навчальний план для 5 класу розроблено за Типовою освітньою програмою для
5-6 класів, затвердженою наказом МОН основі типової освітньої програми для 5-9 класів
закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021р.
(Додаток 1, таблиця 1.3. )

6.3. Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

У 2022/2023 навчальному році учні 6-9 класів будуть навчатися за Типовою освітньою
програмою закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою
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», «Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня», затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405.

Типова 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.

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі
взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції,
а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; 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 та орієнтовна тривалість і можливі

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального
навантаження для учнів 6-9-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. 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. У класах з поглибленим вивченням окремих
предметів дозволяється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не
перевищують санітарно-гігієнічних.

Робочий навчальний план для 6-9-х класів класу розроблено за Типовою освітньою
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програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН
України № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня» (Додаток 1, таблиця 1.4. )

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, фітнес 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 та тривалість уроків встановлюються відповідно до
Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого
типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і
виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі
змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної,
а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та
залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392
"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години
фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

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
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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
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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)
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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
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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 загально
предметних 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

Екологічна
безпека й

сталий
розвиток

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.

Громадянс
ька

відповідал
ьність

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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Здоров'я і
безпека

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.

Підприємл
ивість і

фінансова
грамотніст

ь

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.

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. Формуванню
ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметних і внутрішньо предметних 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.

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:
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● формування компетентностей;
● розвитку компетентностей;
● перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
● корекції основних компетентностей;
● комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні
подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні
уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими),
інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті
окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих
предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні
умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,
зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

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.

Освітньою програмою закладу базової середньої освіти передбачено досягнення
учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

6.4. Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

У 2022/2023 навчальному році учні 10-11класів будуть навчатися за Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленою 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», «Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»,
затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019
№1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464).

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 класу складає орієнтовно
1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.
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Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному
плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня .

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 і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи,
індивідуальні заняття тощо ( Додаток 2 , Таблиця 2.5).

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 два
предмети:«Інформатику» та «Технології», що вивчаються на рівні стандарту з рівномірним
розподілом між ними: 2 години «Інформатики» на рік відведено в 10 класі, а в 11 класі – 1
година. «Технології»  в 10 класі - 1 година, а в 11 класі - 2 години на рік.

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;
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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
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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
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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
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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 загально предметних 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

Екологічна
безпека й

сталий
розвиток

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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Громадянс
ька

відповідал
ьність

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.

Здоров'я і
безпека

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.

Підприємл
ивість і

фінансова
грамотніст

ь

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.

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. Формуванню
ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних,
операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний
інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для
систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають
досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.
Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти.
Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1
вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти
цього ж навчального року.
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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.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні
подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні
уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими),
інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті
окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих
предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні
умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,
зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями
результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Розділ 7. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми
потребами

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від
09.08.2017 № 588),листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9
– 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675,
витягів з протоколів засідання психолого-медико-педагогічної консультації ІРЦ, заяв
батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за
місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створено 4 класи з
інклюзивним  навчанням,  де  навчаються 4 учні  з особливими освітніми потребами.
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0. Навчальний план для учнів 5,8,9,11 класів з інклюзивною формою навчанням на
2022/2023н.р. складений у відповідності до формам та рекомендацій, визначених у наказах
МОН України та відповідно до Листа МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 «Щодо організації
навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у
2021/2022 навчальному році».

- Для 5-го класу - за за Типовою освітньою програмою загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 № 235».; модифікована ;

- для 6-9-х класів - за Типовою освітньою програмою для дітей із ЗПР, затвердженою
наказом МОН України № 693  від 25.06.2018р., таблиця №16, адаптована.

–для 11 класу – за «Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня», затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від
28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464),адаптована.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у
закладі створені  умови для:

● забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з
ООП;

● забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними
посібниками таіндивідуальними технічними засобами навчання (в міру
надходження коштів з державної субвенції);

● облаштування кабінету психологічного розвантаження,для проведення
корекційно-розвиткових занять;

● забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до
якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у
загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих
методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально -пізнавальної
діяльності таких дітей.

У школі створено команду супроводу, яка розробляє комплексну програму розвитку
для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомагає педагогічному
колективу      пристосувати середовище до потреб дитини.

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою супроводу (директор,
заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог та
інші) із обов’язковим залученням батьків, з метою визначення конкретних навчальних
стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить
загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та
модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби
індивідуальний навчальний план.

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.
Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса,
проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до
школи та строк, на який складається програма.
2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від
складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:

● її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний,
багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна
допомога;

● інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання
(відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація

https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
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повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого
розроблення завдань.

Частиною ІПР є індивідуальний навчальний план, який затверджується
керівникомнавчального закладу та переглядається двічі на рік з метою  коригування.

Протягом всього навчального року здійснюється психолого-педагогічний,
методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами практичним психологом та
педагогічними працівниками.

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу
педагогічним працівникам, які викладають в інклюзивних класах, у створенні сприятливих
умов  адаптації,
психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з особливим и
освітніми потребами, вивчає стан адаптації.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з
урахуванняміндивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки
розумовоїпрацездатності протягом дня і  тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми
потребами є йогокорекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані
передбачаються години для проведення корекційно-розвиткових занять з
урахуваннямвисновку психолого-медико-педагогічної консультації. Такі години не
враховуються під час визначення гранично допустимого тижневогонавчального
навантаження дітей з особливими освітніми потребами.Корекційно-розвиткові заняття у школі
проводяться  практичним психологом.

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує
асистентвчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних
планів тапрограм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами
здійснюєтьсязгідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом
матеріалу,  визначениміндивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її
інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану їх здоров’я.

Розділ 8. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому
педагогічних технологій

      Великого значення на сьогоднішній день 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 застосовуємо:
• 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);
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• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань,
обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати 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.
         Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні,
групові та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів
та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

У закладі широко впроваджуються інформаційно - комунікативні технологій.
Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації
та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє
формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне
мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними
та  впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних
прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно -комунікативних
технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне
навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з
інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти,
проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше. Вчителі не тільки самі
активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й
забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні
предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для
подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності,
що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

    Навчальний рік випускників початкової, основної та старшої школи буде завершено
проведенням державної підсумкової атестації та ЗНО.



54

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій
загальноосвітній навчальний заклад приймає самостійно на засіданні педагогічної ради.
       Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу
відповідно до території обслуговування, яка закріплена сільською радою чи її виконавчим
комітетом та у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367.

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у
закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від
20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002 наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №921 від 17.08.2012 наказом Міністерства освіти і
науки N 401 від 08.04.2016) клас може ділитися на групи під час вивчення української та
іноземної мов за умови більше 27 учнів у класі, під час проведення практичних занять з
інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі.

Розділ 9. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

   Створення Освітньої програми базується на складових із врахуванням обов’язкових
компонентів системи внутрішнього забезпечення якості освіти

кадрове забезпечення освітньої діяльності (виконання вимог напряму 3
«Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників»);

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (виконання критерію 1.1.2.
«Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним
обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми);
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (виконання критерію 1.1.2.
«Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним
обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми);
якість проведення навчальних занять (виконання вимоги 2.1. «Наявність відкритої,
прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних
досягнень» та вимоги 2.3. «Спрямованість системи оцінювання на формування у
здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само
оцінювання»);
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (виконання
вимоги 2.2. «Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне
відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти»).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти для повної реалізації Освітньої
програми закладу освіти:

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і
навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
співпраця з усіма суб’єктами освітнього процесу для покращення змісту Освітньої
програми, посилення діяльнісного компоненту змісту освіти

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників.

Рівень навчальних досягнень учнів буде вивчатись шляхом
здійснення моніторингу навчальних досягнень із окремих предметів;

вивчення показників досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених
Державними стандартами через спостереження за навчальними заняттями;

визначення рівня участі учнів закладу освіти в олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських
інтелектуальних конкурсах та турнірах для учнівської молоді;
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участі здобувачів освіти у конкурсах міського інтелектуального марафону у рамках
реалізації міської програми «Обдарованість», що проводитимуться протягом поточного
періоду;
аналізу рівня навчальних досягнень за результатами ДПА учнів закладу освіти.

Розділ 10. Перелік типових освітніх програм, що використовуються  в освітньому процесі

       Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи
забезпечується програмно-методичним матеріалом. Для виконання освітніх програм школи на
2022/2023 навчальний рік передбачено використання навчальних програм з усіх предметів
інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, затверджених
Міністерством освіти і науки України, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і
додаткових) програм (додаток 3, Таблиці 3.1-3.4 ), у єдину освітню програму, що дозволяє
одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Розділ 11. Форми організації освітнього процесу

Традиційними формами організації безперервної освітньої діяльності є переважно 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 (безперервної освітньої діяльності) можуть
бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,
квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних
учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроку, проводяться
навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних
вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована
й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності.
Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях
практикуму.

Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість
застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання,
передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання
експериментально-практичних робіт).

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує
навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують
перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою
реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно
виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. Можливо проводити
заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу)
за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає
малу групу.
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Екскурсії, в першу чергу, покликані показати учням практичне застосування знань,
отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по
ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

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.

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови
самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно
розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті
окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих
предметів протягом навчального року.

За потреби (у разі надходження заяв) заклад освіти може організувати індивідуальні форми
здобуття освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), педагогічний патронаж),
реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

За умови карантинних обмежень у закладі освіти за рішенням педагогічної ради може
запроваджуватися навчання з використанням дистанційних технологій. Вибір форм і методів
навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи
водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах
окремих предметів.

Розділ 12. Оцінювання навчальних досягнень учнів

12.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (1-4 класи)

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на суб’єкт- суб’єктних
засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі
навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для учнів формувального
характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів просування конкретного учня у
навчанні, а визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із досягненнями
інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю,
саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу,
своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях, навичках.

Навчальні досягнення учнів у 1-х класах підлягають формувальному (вербальному)
оцінюванню та підсумковому оцінюванню, у 2-х класах - формувальному, підсумковому
оцінюванню, у 3-х, 4-х класах – формувальному і підсумковому за рівнями навчальних
досягнень оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток учнів;
вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини; діагностувати досягнення на кожному
з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати
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хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів
навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати до прагнення здобути
максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися,
відсутність побоювання помилитися, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень учня/учениці з
конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти у 4 класі проходять державну підсумкову атестацію, яка
здійснюється лише з метою моніторингу якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, коригування та
прогнозування їх розвитку проводитимуться моніторингові дослідження навчальних досягнень
учнів на шкільному рівні, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає
можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні
педагогічні рішення.

12.1.2 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на різних
предметах, під час виконання різноманітних видів робіт ( Додаток 4).

Оцінювання учнів 1-4 класів здійснюють у процесі: формувального оцінювання, метою
якого відстеження особистісного розвитку учнів й ходу опановування ними навчального досвіду
як основи компетентності та побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості;
підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень учнів з
обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним
стандартом/освітньою програмою з усіх навчальних предметів.

Формувальне оцінювання здійснюється через: педагогічне спостереження учителя за
навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;аналіз портфоліо учнівських робіт,
попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт; самооцінювання
та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; оцінювання особистісного розвитку та
соціалізації учнів їхніми батьками; застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо
сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Оцінювальне судження є вербальною оцінкою, оцінювальне судження із зазначенням
рівня результату – рівневою оцінкою. Вербальну і рівневу оцінки можна виражати як усно, так і
письмово. Процес навчання та його результати виражати доброзичливими, лаконічними,
чіткими, об'єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату навчання
визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами: «початковий» (П),
«середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах виражається
вербальною оцінкою, а об'єктивних результатів навчання учня/учениці у 1-2 класах -
вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою. Формулювання оцінювальних суджень,
визначення рівня результату навчання здійснюватиметься на основі Рамки оцінювання
результатів навчання учнів 1-4 класів.

Рівень
результатів
навчання

Характеристика рівня результатів навчання учня/учениці

Високий Учень/учениця виконує навчальні завдання на
продуктивно-творчому рівні реалізації навчальної діяльності у
змінених з певним ускладненням (стосовно типової) навчальних
ситуаціях за допомогою таких навчальних дій:

визначає самостійно об'єкти, про які йдеться в завданнях,
називає їх та взаємопов’язані з ними об’єкти;

характеризує об'єкти, визначає їх спільні й відмінні ознаки,
властивості; установлює причиново-наслідкові зв'язки між об'єктами;
класифікує об’єкти;

застосовує й комбінує для досягнення результатів завдань набуті
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складники компетентностей;
знаходить за власною ініціативою необхідну додаткову

інформацію з доступних джерел, узагальнює її; оцінює достовірність
інформації; перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у
графічну (малюнок, таблицю, схему, діаграму)/текстову;

прогнозує можливий результат, пропонує/випробовує різні
способи виконання завдання; за потреби ставить запитання, що
стосуються об'єктів завдань, і пропонує відповіді на них; підтримує
дискусію щодо способів та результатів виконання завдань;
співвідносить результати виконання завдань з припущеннями, робить
висновок про досягнення результатів; обґрунтовує способи виконання
завдань та їх результати; аналізує й оцінює їх, самостійно визначає
раціональний спосіб/способи подолання виявленого утруднення,
планує подальші навчальні дії

Достатній Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивному
рівні реалізації навчальної діяльності в аналогічних типовим
навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних дій:визначає
самостійно об'єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх;

називає самостійно істотні ознаки об'єктів, визначає спільні й
відмінні ознаки, властивості об'єктів; угруповує об’єкти; установлює
причиново-наслідкові зв'язки між об'єктами;

застосовує для досягнення результатів завдань набуті складники
компетентностей;

знаходить за власною ініціативою необхідну інформацію;
перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну
(малюнок, таблицю, схему)/текстову;

пояснює спосіб/способи виконання навчальних дій;
дотримується послідовності пояснення; за потреби ставить запитання,
що стосуються об'єктів завдань; ілюструє розуміння прикладами;
контролює дотримання алгоритму дій, перевіряє результати виконання
завдань можливими способами, робить висновокпро досягнення
результатів;

визначаєутруднення/помилки, знаходить спосіб подолання
виявленого утруднення за наданими орієнтирами, самостійно
виправляє помилки

Середній Учень/учениця виконує навчальні завдання на репродуктивному
рівні реалізації навчальної діяльності у типових навчальних ситуаціях
за допомогою таких навчальних дій:

визначає об'єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх; для
досягнення результату потребує уточнень завдання;

називає істотні ознаки об'єктів, установлює спільні й відмінні
ознаки, властивості об'єктів, угруповує об’єкти відповідно до умови за
наданими орієнтирами/уточненнями в процесі діалогу з
учителем/однокласниками;

відтворює навчальні дії за алгоритмом/схемою, водночас
потребує роз'яснень для досягнення результату;

знаходить інформацію у запропонованих джерелах; перетворює
почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок,
таблицю)/текстову за зразками/за допомогою вчителя;

коментує навчальні дії короткими реченнями з опорою на
орієнтири (пам'ятку, зразок тощо); наводить приклади; перевіряє
спосіб і результат виконання завдань за зразком,
констатуєправильність/неправильність результату; визначає
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утруднення/помилки, долає виявлене утруднення/виправляє
помилки з допомогою вчителя/однокласників.

Початковий Учень/учениця виконує навчальні завдання на рівні копіювання
зразків після детального кількаразового їх пояснення учителем за
допомогою таких навчальних дій:

розпізнає і називає об'єкти, про які йдеться в завданнях, за
наданими орієнтирами;

називає окремі ознаки об'єктів;
відтворює окремі операції навчальних дій для досягнення

результату, зокрема копіює зразок;
знаходить інформацію у запропонованому джерелі за наданим

орієнтиром (малюнком, ключовим словом, порядковим номером
речення тощо); відтворює частини почутої/побаченої/ прочитаної
інформації усно/за допомогою малюнка;

коментує окремі операції короткими репліками на основі
пропонованих запитань; співвідносить результат виконання завдання
із зразком; констатує за підказкою правильність/ неправильність
результату

У свідоцтві досягнень надається розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь
учнів та рівні результатів навчання

12.2. Оцінювання навчальних досягнень учнів  5 класу НУШ

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17), наказу
МОН від 01 квітня 2022 р. №289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового
Державного стандарту базової середньої освіти», відповідно до протоколу педагогічної ради
№18 від 14.07. 2022р., та з метою організації оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів,
які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти,
здійснюється оцінювання у 5 класі 2022/2023 н.р та у 6 класі 2023/2024н.р. відповідно до
Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту
відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. №289 за системою, визначеною
законодавством .

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5 класу є формувальне,
поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Оцінювання здійснюватиметься за системою оцінювання, визначеною законодавством.
Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за

12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12, з усіх
навчальних предметів крім: «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична
культура».

Протягом вересня, жовтня проводиться адаптаційний періодом, впродовж якого не
здійснюється поточне та тематичне оцінювання.

12.2.1 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу на різних предметах, під
час виконання різноманітних видів робіт ( Додаток 5).

12.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 - 11класів
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В оцінюванні навчальних досягнень учнів учителями школи використовується поточне та
підсумкове оцінювання (семестрове, річне), яке здійснюється за 12 бальною шкалою.
Підсумкове оцінювання здійснюють з метою отримання даних про рівень досягнення учнями
результатів навчання після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 6-11 класів є тематичне,
семестрове та річне. Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів
навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної
(індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна
робота, тематична контрольна робота, тестування тощо) з усіх навчальних предметів, крім
курсів за вибором і факультативів.

Підсумковому оцінюванню (семестровому, річному) підлягають результати навчання з
навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового
навчального плану. Оцінювання результатів навчання складників варіативного компоненту (не
обов'язкові: факультативи, курси за вибором) не оцінюються.

Тематична оцінка – середнє арифметичне всіх поточних оцінок, різних видів навчальної
діяльності (практичні, лабораторні, самостійні, творчі, контрольні роботи), що підлягали
оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів
опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення. Перед початком вивчення чергової
теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю
й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення, умовами оцінювання.При
оцінюванні враховуються не лише навчальні досягнення, але і творчі, проектно-дослідницькі,
особистісні, соціальне значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у різних
життєвих ситуаціях, тому однією із форм поточного оцінювання є формувальне оцінювання.

Семестрова оцінка – середнє арифметичне тематичних оцінок. При цьому мають
враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці), прогрес з предмета
протягом семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, (враховуючи
чотири види контролю з англійської мови: читання, аудіювання, письмо, говоріння

Семестрове оцінювання здійснюють з урахуванням різних видів навчальної діяльності,
які мали місце протягом семестру, та динаміки особистих навчальних досягнень учня / учениці.
Проведення окремої семестрової атестації не є обов’язковим і здійснюється на розсуд учителя.

Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових
оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Для
визначення річної оцінки потрібно враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня
/ учениці протягом року.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Відповідно до п. 3.2.
Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, у триденний
термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів
(вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або не були
атестовані, звертаються до керівника закладу освіти із заявою про проведення відповідного
оцінювання, у якій пояснюють причину та необхідність його проведення. Наказом керівника
закладу створюють комісію та затверджують графік і порядок проведення оцінювання. Члени
комісії готують завдання, що погоджує педагогічна рада навчального закладу. Комісія ухвалює
рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при
цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі /
учениці не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» у класному журналі
не роблять. За результатами оцінювання керівник закладу освіти видає відповідний наказ.

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють
лише учневі / учениці, його / її батькам (іншим законним представникам).

Відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть підлягати
коригуванню. Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з
ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої
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наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 №496. Коригування річної оцінки
проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної
середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня
2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за №
924/27369, річне оцінювання може коригуватись. Учень /учениця має право на підвищення та
коригування семестрової та річної оцінки, протягом 3 днів, з моменту оголошення. Оцінка за
семестр виставляється не пізніше ніж за 3 дні до завершення семестру. Під час очного навчання
оцінки виставляються до табелю успішності під час навчання з елементами дистанційних
технологій, оцінки оприлюднюються здобувачу освіти та його батькам через особисту пошту,
особисті повідомлення.При цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про
золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.08 № 186 та погоджено
Міністерством юстиції України № 279/14970 від 02.04.08, підвищення результатів семестрового
оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою або
срібною медалями.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами
здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, щорозробляється на основі
висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування,
обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування
певних форм оцінювання. Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими
освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей
функціонування, життєдіяльності та здоров’я. При оцінюванні рівня сформованості предметних
компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання,
вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з
огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я.

Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту,
відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження
Порядку проведення державної підсумкової атестації» (із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки№ 221 від 18.02.2019, № 246 від 19.02.2020, № 1431 від 24.12.202).

Під час навчання з елементами дистанційних технологій учні мають виконати не
менше 80% всіх лабораторних, практичних робіт. Якщо практична, тестова, контрольна робота,
розміщена вчителем в Google класі, не виконана учнем вчасно без поважної причини, то робота
може бути оцінена в 1 бал з можливістю перездачі в терміни і у спосіб, обраний вчителем, але
не пізніше, ніж виставлено тематичну оцінку. Відповідальність за підтвердження поважності
причини невиконання завдань здобувачами освіти покладається на класних керівників.


