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На сьогодні  питанням визначення призначення, оптимальної структури 

та змісту освітньої програми школи приділяється значна  увага.  Ця проблема 

турбує як дослідників так  і практиків системи освіти. Педагогічний колектив 

СЗОШ №18 виділяє кілька причин зростання інтересу до проблеми, що 

пов’язані з освітньою програмою закладу. По-перше, - обов’язковість даного 

документа. По-друге – існування різних підходів до призначення структури, 

змісту, технологій розробки освітньої програми та її впливу на освітній 

процес.  У колективі уже  накопичений  певний досвід розробки та 

використання на практиці освітньої програми. По-третє  - зростання 

значущості процедур атестації та державної акредитації освітніх закладів,                   

у ході яких установлюється виконання освітнім закладом вимог державного 

освітнього стандарту в частині обов'язкового мінімуму змісту основних 

освітніх програм, розглядається рівень реалізованих освітніх програм та їхня 

спрямованість. По-четверте  - освітня програма повинна стати основою для 

конструктивного діалогу школи та місцевого співтовариства, насамперед 

батьків, з питань змісту та якості загальної освіти. 

Освітній процес у загальноосвітній школі здійснюється на підставі 

навчального плану, розроблюваного загальноосвітнім закладом самостійно 

відповідно до орієнтовного навчального плану й регламентується розкладом 

занять. Варто відзначити, що педагогічний колектив школи №18 "вільний" 

лише у визначенні змісту варіативної складової навчального плану, оскільки 

визначення інваріантної складової відноситься до компетенції органів 

державної влади. 

 

 

  



Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації. 

 

         Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради  

знаходиться в міській комунальній власності, є юридичною особою, має 

самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер.  

        Навчальний заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими 

законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки 

України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

 Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчі здібності 

здобувачів освіти, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Усебічний                       

і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, 

вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес 

навчання покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, 

розвивальну. 

Навчання має комплексний вплив на особистість, незважаючи на те, що 

освітня функція найбільш специфічна для даного процесу. Сама освіта 

передбачає формування не лише знань і умінь, але й певних якостей, 

світогляду, ідейності, моральності особистості та ін. Умовне виділення 

освітньої, виховної  й розвивальної функції є корисним у практичній 

діяльності вчителя, особливо при плануванні завдань навчання. 

Освітня функція передбачає, в першу чергу засвоєння наукових знань, 

формування спеціальних і загально-навчальних умінь й навичок. Наукові 

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

узагальнену картину світу. Відповідно до освітньої функції вони повинні стати 

надбанням особистості, увійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація 

цієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість 

знань, їх міцність і дієвість. Це вимагає такої організації процесу навчання, 

щоб із змісту навчального предмета, що відображає відповідну галузь 

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

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

системі знань не утворювалося пустот. Знання повинні бути належним чином 

упорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічності, щоб нові знання 

випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних. 

Конкретним результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що 

виражається у свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні 

знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як 

спеціальних, так і загальнонавчальних умінь та навичок. 



Спеціальні уміння й навички — це специфічні для певного навчального 

предмета й галузі науки практичні вміння й навички. Наприклад, з фізики                      

й хімії - це розв'язування задач, проведення лабораторних дослідів, показ 

демонстрацій, здійснення дослідницьких робіт. З географії – робота з картою, 

географічні вимірювання, орієнтування за допомогою компасу та інших 

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

машинами різних типів, з логарифмічною лінійкою, з моделями та ін.                          

З ботаніки й біології - робота з гербаріями, муляжами, колекціями, 

препаратами, мікроскопами. 

Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання здобувачі освіти 

оволодівають загальнонавчальними уміннями й навичками, які мають 

відношення до всіх предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, 

довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної 

організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо. 

Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, 

формуючи в школярів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні 

уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки й діяльності                 

в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто 

сукупність якостей особистості. Об'єктивно навчання не може не виховувати 

певних поглядів, переконань, відношень, якостей особистості. Формування 

особистості взагалі неможливе без засвоєння системи моральних та інших 

понять, норм і вимог. 

Між освітою й вихованням існує не однобічний зв'язок: від навчання до 

виховання. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє 

благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, 

організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови 

для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості 

школярів ефективний процес навчання неможливий. 

Таким чином, головне завдання педагогічного колективу Сумської ЗОШ                 

I-III ступенів №18 – повною мірою реалізувати та гармонійно поєднати 

реалізацію всіх аспектів у навчанні: 

 системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання й розвитку 

здобувачів освіти; 

  змістом діяльності вчителя й учнів, який забезпечував би реалізацію всіх 

трьох видів завдань; 

 різноманітністю методів, форм і засобів навчання; 

 у процесі контролю й самоконтролю навчання  й  при аналізі його 

результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, 

а не однієї з них. 



Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на 

якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять 

перед школою. 

Розділ 2  

Опис "моделі" випускника школи 

Випускник КУ СЗОШ I-III ступенів №18 СМР – це людина освічена, що 

самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих 

рішень. Отже, сучасний випускник  уміє усвідомлювати різноманіття 

життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту 

самоцінність.  Уміє здійснювати вибір: жити й працювати в різновіковому 

колективі, здатний планувати своє життя відповідно до мети, приймати 

рішення.  Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, 

самостійно, у парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером. 

Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна 

особистість. Особистість, що має високий рівень самосвідомості, 

громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою 

цінність та  цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед 

собою та суспільством. Гуманна особистість – проявляє милосердя, доброту, 

здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість. Готова надати 

допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя.  Духовна 

особистість – має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу 

в красі й спілкуванні.  Творча особистість – наділена розвинутими 

здібностями, знаннями, уміннями, навичками, розвинутим інтелектом. 

 Практична особистість – знає основи комп’ютерної грамотності, професійної 

підготовки, має естетичний смак, гарні манери. Це людина, яка                                      

 є прихильником здорового способу життя. 

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 початкової школи. Такі ключові 

компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності, можуть формуватися відразу засобами всіх предметів.  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне залучення 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 школярів до навчання                          

й підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для 

систематизації навчального матеріалу й формування наукового світогляду. 

Здобувачі освіти  набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх у нові ситуації. 

        Таким чином, педагогічний колектив Сумської  ЗОШ №18 повинен 

виховувати випускника, який  здатний  до самовизначення й самореалізації. 

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи 

Ураховуючи призначення й роль школи в освітньому просторі міста, 

школа працює над досягненням таких цілей та задач: 

 забезпечити засвоєння здобувачами освіти 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 школярів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх 

програм; 

 формувати позитивну мотивацію учнів до освітньої діяльності; 

 забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я дітей. 

 

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування 

 

4.1.  Навчальний план початкової школи розроблено  з урахуванням 

основних вимог Конституції України, на виконання статті  64 Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» зі змінами 2016, 

Концепції «Нова українська школа», постанови Кабінету Міністрів України 

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

освіти», Державного стандарту початкової загальної освіти , затвердженого 

постановою Кабміну України від 20.04.2011 №462, Типової  освітньої та 

навчальної програми для 1-2 класів під керівництвом Шияна Р.Б., 

затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 №268, Типової освітньої 

програми початкової освіти «На крилах успіху», затвердженої листом МОН 

України від 25.05.2018 № 1/9-344, типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти   І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 

20.04.2018 №407, Статуту школи, листа МОН  України № 1/9-322 від 18.05.18 

року «Роз'яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів     у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або 

часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена 
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Державним стандартом початкової освіти», листа Державної служби якості 

освіти України № 01-22/322 від 24.05.2018 «Про результати аналізу освітньої 

програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти», наказу 

МОН України №128 від 20 лютого 2002 року «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня     й виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».  

Навчальний план погоджений на засіданні педагогічної ради (протокол 

№11 від 22.06.2018 р.). 

Кількість 1-4 класів – 16, орієнтовна кількість учнів - 455.  

1-А клас – 29 учнів, 1-Б клас - 30 учнів, 1-В клас - 30 учнів, 1-Г клас - 30 учнів; 

2-А клас – 27 учнів, 2-Б клас – 30 учнів, 2-В клас – 32 учні, 2-Г клас - 22 учні; 

3-А клас  - 31 учень, 3-Б клас – 23 учні, 3-В - 27 учнів, 3-Г клас - 23 учні; 

4-А клас– 30 учнів, 4-Б клас - 29 учнів, 4-В клас - 34 учні, 4-Г клас - 28 учнів. 

      Тип закладу –загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. 

Режим роботи закладу: 

- режим навчання – п’ятиденний; 

- заняття розпочинаються о 8:00, закінчуються о 13.20;  

- змінність навчання – одна зміна;  

- тривалість уроків у 1-х класах – 35 хв., 2-4 класах – 40 хв. 

У закладі функціонує 2 групи продовженого дня, кількість учнів – 60. 

Режим роботи груп продовженого дня: ГПД №1 з 11.50 до 17.50, ГПД №2            

з 12.00 до 18.00. 

Навчальний план складений за типовими навчальними планами. 

  № з/п Класи Типовий навчальний план 

1 1-А,Г Типові навчальні плани 1-х класів з українською мовою 

навчання за Типовою освітньою програмою розроблені під 

керівництвом Шияна Р.Б, затверджені наказом МОН 

України  від 21.03.2018 № 268 

 

2 1-Б,В Типові навчальні плани 1-х класів з українською мовою 

навчання за типовою освітньою програмою «На крилах 

успіху» під керівництвом Цимбалару А.Д., затверджені 

листом МОН України від 25.05. 2018 №1/9-344 

3 2-А,Б,Г Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

наказом МОН України  від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1). 

4 2-В Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця 3). 

5 3-А Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60818/


наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця 3). 

6 3-Б,В,Г Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця 1). 

7 4-В Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця 3). 

8 4-А,Б,Г Типові навчальні плани початкової школи, затверджені 

наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця 1). 

      

Згідно з наказом МОН України «Про затвердження нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, 

класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів та порядку поділу класів  на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 р. №128 розподіл на 

групи здійснюється на уроках інформатики в  2-4 класах та може 

здійснюватися на уроках української мови та іноземної мови (англійської) в 1-

4 класах. 

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією 

як інваріантної так і варіативної части робочого навчального плану. Розподіл 

годин варіативної складової відбувся відповідно до рішення педагогічної ради 

КУ СЗОШ №18 (протокол №11 від 22.06.2018  р.). 

Години варіативної складової використані:  

- на збільшення годин інваріантної складової: 

№ Клас Предмет Кількість годин  

1.  1-А Українська мова  1 

2.  1-Б Українська мова  1 

3.  1-В Українська мова  1 

4.  1-Г Українська мова  1 

5.  2-А Літературне читання  1 

6.  2-Б Літературне читання  1 

7.  2-В Музичне мистецтво 

Образотворче мистецтво  

0,5 

0,5 

8.  2-Г Літературне читання 1 

9.  3-А Музичне мистецтво 

Образотворче мистецтво  

0,5 

0,5 

10.  3-Б Літературне читання  1 

11.  3-В Літературне читання  1 

12.  3-Г Літературне читання  1 

13.  4-А Літературне читання  1 

14.  4-Б Літературне читання  1 



15.  4-В Музичне мистецтво 

Образотворче мистецтво  

0,5 

0,5 

16.  4-Г Літературне читання  1 

17.  4-А Математика 1 

18.  4-Б Математика 1 

19.  4-Г Математика 1 

- на впровадження курсів за вибором: 

№ Клас Предмет Кількість 

годин 

Програма 

1.  2-А Розвиток 

продуктивного 

мислення 

1 «Розвиток продуктивного 

мислення», Гісь О.М., Філяк І.В.,  

Лист ПТЗО від 11.07.2013 

№14.1/12-Г-284 

2.  2-Б Розвиток 

продуктивного 

мислення 

1 «Розвиток продуктивного 

мислення», Гісь О.М., Філяк І.В.,  

Лист ПТЗО від 11.07.2013 

№14.1/12-Г-284 

3.  2-Г Розвиток 

продуктивного 

мислення  

1 «Розвиток продуктивного 

мислення»,  

Гісь О.М., Філяк І.В.,  

Лист ПТЗО від 11.07.2013 

№14.1/12-Г-284 

4.  3-Б Розвиток 

творчих 

здібностей  

1 «Розвиток творчих здібностей», Л. 

Чмільова, Лист ПТЗО від 

11.07.2013 №14.1/12-Г-284 

5.  3-В Розвиток 

творчих 

здібностей  

1 «Розвиток творчих здібностей», Л. 

Чмільова, Лист ПТЗО від 

11.07.2013 №14.1/12-Г-284 

6.  3-Г Розвиток 

творчих 

здібностей  

1 «Розвиток творчих здібностей», Л. 

Чмільова, Лист ПТЗО від 

11.07.2013 №14.1/12-Г-284 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню 

освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День 

знань -   і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються 

за семестровою системою (орієнтовно):    І семестр з 03 вересня 2018 р. по 29 

грудня 2018 р.,   ІІ семестр з 14 січня 2018 р. по 24 травня 2019 р.  

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

орієнтовно, осінні – з 29 жовтня 2018 р. по    04 листопада 2018 р.,  зимові –              

з 30 грудня    2018 р. по 13 січня 2019 р.,  весняні – з 08 березня по 14 березня  

2019 року.  

У 2018 – 2019 навчальному році передбачено проведення державної 

підсумкової атестації для учнів 4-х класів початкової школи. Перелік 



предметів державної підсумкової атестації, форму та термін її проведення 

Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково. 

Проведення екскурсій протягом навчального року визначено 

педагогічною радою (протокол №11 від 22.06.2018 р.)  відповідно до листа 

МОН України №1/9-61 від 06.02.2008 р. (Додаток до листа «Методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів»), екскурсії проводяться з метою 

формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння 

розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення  

з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними 

традиціями. 

Відповідно до наказу МОН України  від 19.08.2016 р. № 1009 «Про 

внесення змін до наказу Мон України від 21.08.2013 р. № 1222  «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» оцінювання 

навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1-му класі з усіх 

предметів інваріантної складової; у 2-4 класах – з предметів інваріантної 

складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

«Основи здоров’я» і «Фізична культура». 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів 2-х класів у І семестрі за 

рішенням педагогічної ради школи (протокол № 11 від 22.06.2018 р.) 

використовуються словесні (вербальні) оцінки, у ІІ семестрі – 12-бальна 

шкала. 

У відповідності до Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСАНПіН 5.5.2.008-01 обсяг домашніх завдань 

має бути таким: у 1-му класі домашні завдання не задаються, у 2-му класі  - 45 

хв., у 3-му класі – 1 год. 10 хв., у 4-му класі – 1 год. 30 хв. 

     Навчання здійснюється за програмами та підручниками, 

затвердженими МОН України. 

4.2. Навчальний план школи ІІ-ІІІ ступенів розроблено  з урахуванням 

основних вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» зі змінами 2016, Статуту школи, наказів МОН 

України № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №408  

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 р., Положення про індивідуальну форму 



навчання в системі загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і 

норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСАНПіН 5.5.2.008-01, 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 06.03.2002 за № 229/6517 

(зі змінами).  

Навчальний план погоджений на засіданні педагогічної ради (протокол 

№11 від 22.06.2018 р.). 

 Тип закладу –загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. 

Орієнтовна кількість класів: 5-9 класів  -  18  ; 10-11 класів -  4 

 

Мова навчання – українська (5-А,Б,В,Г 6-А,Б, 7-А,Б,В, 8-А,Б,  9- А,В,  

10-А,Б, 11-Б), російська (6-В,Г, 7-Г, 8-В, 9-Б, 11-А); 

Режим роботи закладу: 

 режим навчання – п’ятиденний; 

 заняття розпочинаються о 8:00; 

 змінність навчання  - у І зміну навчаються 5а,б,в,г, 6а,б,  7а,б,в,г 

8а,б,в, 9а,б,в, 10а,б, 11а,б класи, у підзмінку – о 12.00 – 6 в, г класи; 

 тривалість уроків у 5-11-х кл. – 45 хв. 

Навчальний план складений за типовими освітніми програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

Класи Типові освітні програми  

5-а,б 

5-в,г 

6-а,б 

7-а,б,в 

8-б, 9-в 

Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1). 

6-в,г 

7-г 

8-в 

9-б 

Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця 2). 

8-а 

9-а 

Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця 8). 

10-а, б 

 

Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2). 

11-а Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 



України  від 20.04.2018 № 406 (таблиця 18). 

11-б Типові навчальні плани ІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 406 (таблиця 10). 

 

У 8-9 класах здійснюється поглиблене вивчення предметів 

(допрофільна підготовка). 

Клас Предмет, який вивчається 

поглиблено 

8-А математика 

9-А математика 

 

Профільне навчання (здійснюється з 10 класу) в 10 – 11-х класах                  

за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради  (протокол            

№ 11 від 22.06.2018 р.) буде здійснюватись шляхом диференціації навчального 

процесу.  

Клас Профіль 

10-А математичний 

10-Б технологічний  

11-А математичний 

11-Б технологічний   

Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення 

окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за 

вибором, факультативів та індивідуальних занять. 

Повноцінність загальної середньої   освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану.                              

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено 

викладання предметів інваріантної складової, що визначені типовими 

освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі. 

Варіативна  складова  навчального плану сформована відповідно  до 

типу навчального закладу,  запитів учнів (у зв’язку з поступовим переходом на 

навчання українською мовою передбачені години на вивчення російської 

мови), якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення. Години варіативної складової 

передбачено на збільшення кількості годин на вивчення предметів 



інваріантної складової, запровадження курсів за вибором, факультативів, 

індивідуальних занять. 

Ураховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної 

ради (протокол №  11  від 22.06.2018 року) конкретизовано варіативну 

складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні 

заняття. 

Години варіативної складової використовуються на: 

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 

складової для підготовки учнів до ДПА та ЗНО, поглибленого 

вивчення предметів  та виконання навчальних програм: 
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-  впровадження курсів за вибором: 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Програма 

8-А математика 1 Збірник програм з математики 

для до профільної підготовки та 

профільного навчання (схвалено 

для використання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах науково-методичною 

9-А математика 1 

10-А математика 1 



11-А математика 1 комісією з математики НМР з 

питань освіти МОН України 

протокол від 24.06.10 №4) 

8-А фізика 1 Збірник програм курсів за 

вибором і факультативів з фізики 

та астрономії (лист МОН України 

від 19.06.2009р. №1/11-4349) 

10-А фізика 1 

11-А фізика 1 

 Запровадження курсів за вибором (обов’язкова складова переліку 

навчальних предметів для допрофільної та профільної підготовки) має 

забезпечити індивідуальні інтереси кожного учня: поглиблене та розширене 

вивчення профільних предметів, формування індивідуальної освітньої 

траєкторії школярів, орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір 

майбутньої професії. Курси за вибором записуються в класних журналах та   

оцінюються згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів                      

5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

-  факультативи: 

Клас Предмет Кількість годин 

5-А,Б,В,Г математика 0,5 

6-А,Б математика 0,5 

6-В,Г література 1  

7-А математика 0,5 

7-А фізика 0,5 

7-Б,В біологія 1  

7-Б,В історія України 0,5 

7-Г англійська мова 1  

8-Б, 9-В зарубіжна 

література 

1 

 -  індивідуальні заняття: 

Клас Предмет Кількість годин 

5-А,Б,В,Г українська мова 1 

5-А,Б,В,Г історія України 0,5 



6-А,Б українська мова 1 

6-А,Б історія України 0,5 

8-Б українська мова 0,5 

8-В біологія 1 

9-Б біологія 1 

9-В українська мова 1 

10-Б українська мова 1 

10-Б англійська мова 1 

10-Б історія України 1 

10-Б біологія 1 

11-А,Б українська мова  1 

11-А,Б історія України 1 

11-А англійська мова  1 

11-Б хімія 1 

При розподілі годин варіативної складової  навчального плану 

враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного 

учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього 

показника.  

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту»                        

з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не 

враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження, що 

передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 та наказами МОН 

України від 01.03.2004  № 162, від 29.11.2005  № 682, від 07.05.2007 № 357.  

Може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів на уроках англійської, української мов у 5 – 11 класах (розподіл на 

групи з кількістю не менше 28 учнів у кожній), практичних заняттях                           

з інформатики з використанням комп’ютера  в 5,6,7,9,10,11 класах (розподіл 

на групи   з кількістю не менше 8 учнів у кожній) 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 06.03.2002 за № 229/6517 

(зі змінами).  

У 2018-2019 навчальному році визначено порядок викладання предметів 

інваріантної та варіативної складових на які виділено не цілу,   а дробову: 0,5; 

1,5; 2,5 кількість годин, тому заняття будуть проводитися через тиждень 

(чисельник або знаменник). 

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними 

правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню 

освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День 

знань -  і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються 

за семестровою системою (орієнтовно):    І семестр з 03 вересня 2018 р.                 

по 29 грудня 2018 р.,   ІІ семестр з 14 січня 2018 р. по 24 травня 2019 р.  

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

орієнтовно, осінні – з 29 жовтня 2018 р. по    04 листопада 2018 р.,  зимові –              

з 30 грудня    2018 р. по 13 січня 2019 р.,  весняні – з 08 березня по 14 березня  

2019 року.  

Навчальні екскурсії за рішенням педагогічної ради протокол № 11 від 

22.06.2018 року організовуються протягом навчального року відповідно до 

інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 року №1/9-61, 

проводяться з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім 

світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого 

матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого  народу 

та людства, національними традиціями. 

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

 

Розділ 5 

Особливості організації освітнього процесу та застосовування 

в ньому педагогічних технологій 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили 

пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що 

відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. 



Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності 

кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. 

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної 

діяльності залишається урок. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або 

оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; 

комбінований урок. 

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції 

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. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи 

досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах                                

з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей може  

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, 

які допомагають школярам зорієнтуватися в змісті окремих предметів. 

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технології. 

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 й логічне мислення, уміння приймати рішення, 

співпрацювати в команді, бути конкурентноздатними та впевненими 

особистостями. 

Учителями 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 дослідницької                           

й пошукової роботи.   

Серед використовуваних засобів окреме місце відводиться  мультимедійній 

презентації, мультимедійним картам, проектам, онлайн-тестам, програмованим 

засобам навчання та іншому. 

Педагоги  не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні 

інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання здобувачами 

освіти.  

 

Розділ 6. Показники  реалізації освітньої програми 

         На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), 

що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня 

програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає 



ідеальній "моделі" випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та 

термінами  контролю є : 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не 

менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  

добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних 

заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, ковчингах, 

тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року); 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність 

документів, визначених нормативно - правовими актами з питань освіти, 

необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури               

з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи – 1 раз на рік); 

 матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність 

ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні 

кімнати,  спортзал, бібліотека, сучасна їдальня,   наявність інтернету –    

1 раз на рік); 

 якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи 

педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, 

класно-узагальнюваний контроль – за потребою); 

 моніторинг досягнення здобувачів освіти результатів навчання 

(компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета –       

1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз 

на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним 

критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми               

з предмета - на кожному уроці), тематичне – у кінці кожної теми, 

семестрове –    у кінці кожного семестру, річне – у кінці року, державна 

підсумкова атестація – у кінці навчального року, зовнішнє незалежне 

оцінювання – у кінці навчального року, результати участі   в предметних 

олімпіадах та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального 

року, участь  у спортивних змаганнях – протягом навчального року, 

інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);  

 моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти 

(соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік); 

 продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -               

1 раз на рік). 

 

Розділ 7 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

 Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік 

передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, 

навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором                   



і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх 

(основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє 

одержати запланований результат освіти - "модель" випускника  

 

 

 

 

 


