
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Тип навчального закладу:  I–III ступенів комунальний заклад освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 101» Дніпровської міської ради. 

Мова навчання – українська. Режим роботи – п,ятиденний. 

Прогнозована кількість класів – 28, учнів – 716. 

Тривалість 2022/2023 н.р. з 1 вересня 2022 р. по 30 червня 2023 р. 

Організація освітнього процесу у 2022/2023 н.р. за змішаною формою навчання: 

поєднання очного та дистанційного режиму (згідно Листа МОН України від 

30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 н.р.» 

На підставі Листа Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради від 09.08.2022 вхід.№ 8/3083 з метою збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні освітній 

процес в КЗО «СЗШ № 101» з 01.09.2022 року організовано за дистанційною формою 

навчання.  

 

ВСТУП 

Освітня програма комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 101» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та 

сформованих компетентностей, визначених Державним стандартом освіти. 

         Освітня програма розроблена на виконання: 

• Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання 

чинності 28.09.2017); 

• Закону України «Про повну загальну середню освіту» (Прийняття від 

16.01.2020. Набрання чинності 18.03.2020 ), крім того: 

• 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); 

• Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (1-4 кл), 

• Державного стандарту базової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898  (5 кл), 

• Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392  (6-

11 кл), 

• Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 

«Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти»; 

• Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 

«Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти»; 



• Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 року № 235 

«Про затвердження типової  освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти» 

• Наказу МОН України №405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня". 

• Наказу МОН України №408 від 20.04.2018 "Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня". 

• Наказу МОН України №1493 від 28.11.2019 р. «Про внесення змін до 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

• За Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів  

з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.02.2021 №140 (6 клас) 

         Освітня програма СЗШ № 101 складається з 4-х частин та додатків: 

• Освітня програма І ступеня (1- 2 класи); 

• Освітня програма І ступеня (3- 4 класи); 

• Освітня програма ІІ ступеня (5 класи); 

• Освітня програма «Інтелект України» (1-6 класи); 

• Освітня програма ІІ ступеня (6-9 класи); 

• Освітня програма ІІІ ступеня (10-11 ті класи.). 

  

Освітня програма 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

І ступеня (1-2 класи) 

Освітня програма КЗО «СЗШ № 101» ДМР  І ступеня (початкова освіта, 1-2 

класи) розроблена на основі Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 № 688); наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти»; листа Міністерства освіти і науки України «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої 

освіти у 2022/2023 навчальному році». 

Освітня програма початкової освіти СЗШ № 101 (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти (далі - Державний стандарт). 

Освітня програма визначає: 

• загальний обсяг навчального навантаження, 

• перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення 

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під 

керівництвом Савченко О.Я.); 



• очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

• рекомендовані форми організації освітнього процесу ; 

• опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 875 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі - навчальний 

план). 

У СЗШ № 101 передбачено варіант навчального плану початкової школи, який 

відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко, 

затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 

«Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти». Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно 

від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові 

години на навчальну програму «Розвиток продуктивного мислення» (1 - 2 клас). 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, 

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

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ЗОШ № 4 

містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом 

навчальних планів цієї освітньої програми. 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей 

Освітню програму КЗО «СЗШ № 101» ДМР для І ступеня укладено за 

основними освітніми галузями. 

Мовно-літературна, у тому числі: 

• Українська мова та література) (МОВ ) 

• Іншомовна освіта (ІНО) 

• Математична (МАО) 

• Природнича (ПРО) 

• Громадянська та історична (ГІО) 

• Технологічна (ТЕО) 

• Інформатична (ІФО) 

• Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

• Мистецька (МИО) 

• Фізкультурна (ФІО) 

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання 

здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання 

здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях 

загальної середньої освіти. 

Мовно-літературна освітня галузь 



Українська мова і літературне читання 

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості 

дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, 

комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися 

українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, 

послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; 

збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української 

мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, 

прагнення вдосконалювати своє мовлення; 

– розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих 

здібностей школярів; 

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

діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; 

– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 

– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, 

формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; 

– формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, 

науковопопулярні, навчальні, медіатексти); 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі 

мовнолітературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», 

«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні 

явища». Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання». 

  

Іншомовна освітня галузь 

Іноземна мова 

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у 

формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, 

мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями 

молодших школярів. 

Зміст навчання іноземної мови у початковій школі добирається відповідно до 

психо-фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. 

У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, 

викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність 

володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. 

Завдання іноземних мов у реалізації мети початкової загальної середньої 

освіти 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною 

мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, 

який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює 



формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і 

ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні 

досягають рівня Pre А1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у 

кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Завдання 

полягає у формуванні вмінь: 

• 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; 

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до 

організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей 

як результату навчання. 

Математична освітня галузь 

Математика 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 

продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і 

закономірностей навколишнього світу; 

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій 

для розв’язування навчальних і практичних задач; 

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису 

математичних фактів, відношень і закономірностей; 

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», 

«Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження». 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. 

Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з 

огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення 



додаткових тем не підлягають оцінюванню. Досвід математичної діяльності 

застосовується у вивченні інших предметів (освітніх галузей) шляхом використання 

учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання дійсності. 

Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для організації та виконання 

міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень тощо. 

 

Природнича, громадянська та історична, 

соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ» 

Ці галузі реалізовуються в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції 

(тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих 

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

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

розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні 

результати з інших освітніх галузей. 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння 

різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про 

природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та 

соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність 

учнів розв'язувати практичні задачі. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання 

себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, 

дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення 

логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), 

встановлення зв’язків і залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і 

діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату 

від докладених зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки); 

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціальнокультурної 

належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи 

свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної поведінки у 

громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до 

природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової 

відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші 

соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності; 

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх 

інтегрованій суті, а саме: «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і 

безпечна поведінка); «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в 

суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці); «Людина в суспільстві» 

(громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, 

символів держави. Внесок українців у світові досягнення); «Людина і світ» 

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

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



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

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

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей 

Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні 

пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, 

мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). 

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається 

його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок 

поведінки в життєвих ситуаціях. Педагогічна стратегія, яка опиралась на 

наслідувальні механізми у розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і 

передбачала пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й 

корекції, збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку 

поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ 

природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності. 

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

передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань 

дослідницького характеру, як от: 

˗ дослідження-розпізнавання; 

˗ дослідження-спостереження; 

˗ дослідження-пошук. 

  

Інформатична освітня галузь 

Інформатика 

Інформатична освітня галузь починає реалізуватися з 2-го класу. Метою 

навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 

орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, 

необхідних їй для життя та продовження навчання. Досягнення поставленої мети 

передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті людини; 

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності 

різноманітними засобами подання інформації; 

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема вмінь 

опрацьовувати текстову та графічну інформацію; 

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки 

для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач; 

- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого 

мислення учнів. 

За результатами формування предметної компетентність випускники 

початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для: 

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

інформації; перетворення інформації із однієї форми в іншу; створення 

інформаційних моделей; оцінки інформації за її властивостями. Програма побудована 

лінійно-концентрично (з горизонтальним поглибленням). 

  

Технологічна освітня галузь 

Дизайн і технології 



Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс 

«Дизайн і технології». 

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами 

предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-

технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у 

взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво; 

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в 

праці, декоративно-ужитковому мистецтві; 

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 

- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проєктування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 

Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем, 

розв’язання життєвих проблем, встановлення взаємозв’язків з іншими освітніми 

галузями. 

  

Мистецька освітня галузь 

Мистецтво 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток 

особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання 

мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; 

формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, 

необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному 

житті. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційноестетичних 

переживань; 

- пробудження інтересу до пізнання творів різних видів мистецтва; виховання 

гордості за здобутки рідного мистецтва й поваги до творчості інших етносів та 

народів; 

- формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови та 

оцінювання творів мистецтва відповідно до вікових можливостей з використанням 

мистецької термінології; 

- оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості; 

- формування елементарних умінь застосування цифрових технологій у 

мистецькій творчості і презентації здобутків; 

- розвиток мистецьких здібностей, здатності самовираження й керування 

власними емоційними станами через мистецтво та різні види художньої творчості; 



- формування здатності встановлювати асоціації між видами мистецтва; між 

мистецтвом і явищами довкілля; 

- досягнення усвідомлення значення мистецтва в житті людини; 

- виховання культури глядача-слухача; 

- формування здатності об’єктивно оцінювати творчі здобутки свої та інших. 

Реалізація поставленої мети і завдань здійснюється за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних 

цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за 

окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво», де відбудеться реалізація упродовж циклу навчання всіх очікуваних 

результатів галузі. 

  

Фізкультурна освітня галузь 

Фізична культура 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток особистості 

учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів 

ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної 

культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично 

загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, отримання 

задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, соціальної взаємодії у 

процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за 

спрощеними правилами; 

– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я та фізичного 

розвитку; 

– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових 

джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій і 

критичного мислення; 

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної 

культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення; 

– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-

гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з фізичної 

культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку 



фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, бажання керуватися 

правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, вигравати і програвати; 

формування зацікавленості досягненнями українських спортсменів на Олімпійських 

іграх та інших спортивних змаганнях. 

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

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

У початковій школі може здійснюється поділ класів на групи при вивченні 

англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517). 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах - 35 хвилин, 

у - 2-х класах - 40 хвилин. 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується на 

навчальну програму «Розвиток продуктивного мислення» (1-2 клас). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту». В КЗО «СЗШ № 101» ДМР середня наповнюваність 

перших класів складає 30 учнів, середня наповнюваність других класів - 24 учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

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

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

галузі. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових 

компетентностей: 

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

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а 

також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 

ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися 

нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 

ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

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

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і 



робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ 

шляхом спостереження та дослідження; 

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

близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність 

успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною 

спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

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

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального 

середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання 

навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, 

навчання працювати самостійно і в групі; 

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

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

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими 

особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до 

прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними 

проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 3 

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. 

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

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

України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку 

здобувачів освіти. 

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, 

повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, 

яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть 



розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням 

батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня 

поточного року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку. 

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. 

Основними формами організації освітнього процесу є: 

• різні типи уроку з використанням інтерактивних методів навчання, 

• екскурсії, 

• віртуальні подорожі, 

• спектаклі, 

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

• дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 

• сюжетно-рольові ігри, 

• інсценізації, 

• моделювання, 

• ситуаційні вправи, 

• дитяче волонтерство тощо. 

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

Типової освітньої програми вчителі використовують внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу умінь у нові ситуації. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

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 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення 

на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх 

нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення 



щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб 

дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати 

ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у 

власних можливостях і здібностях. 

Для оцінювання учнів першого класу пропонується чотирирівнева система: 

«має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з 

допомогою вчителя», «ще потребує уваги і допомоги». 

Формувальне оцінювання має включати два обов’язкових компоненти:  

1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості; 

2) позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі 

(навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).  

У другому класі провідна роль у формувальному оцінюванні належить 

критеріям, за якими воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем 

(із поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного виду 

роботи та виду діяльності. Таке оцінювання здійснюється шляхом: педагогічного 

спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів; аналізу 

учнівських портфоліо; попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх 

діагностичних робі; самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності; 

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками; 

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння 

учнями навчального матеріалу.   

Підсумкове оцінювання (завершувальне) передбачає зіставлення навчальних 

досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, 

визначеними освітньою програмою. 

Здійснюється з урахування динаміки зростання рівня навчальних досягнень 

учня, фіксується учителем у свідоцтві досягнень. Підсумкове тематичне оцінювання 

учнів у другому класі здійснюється вербально за результатами виконаних робіт. 

Форми та засоби оцінювання обирає учитель самостійно з урахуванням 

особливостей учнів класу.   

Підсумкове завершальне оцінювання навчальних досягнень учнів передбачає 

узагальнення інформації про їхній навчальний поступ протягом навчального року і 

результати фіксуються у свідоцтві досягнень. 

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. 



З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування проводяться моніторингові дослідження навчальних 

досягнень 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. 

Освітня програма початкової освіти СЗШ № 101 передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Реалізація освітньої програми початкової освіти СЗШ № 101 

забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

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

допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й 

інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

  

Освітня програма 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

І ступеня (3-4 класи) 

Освітня програма КЗО «СЗШ № 101» ДМР І ступеня (початкова освіта) 

розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 

688); наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 «Про 

затвердження типових освітніх програм для 3 - 4 класів закладів загальної середньої 

освіти»; листа Міністерства освіти і науки України від 1/9-430 від 11.08.20 року 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. 

Освітня програма початкової освіти СЗШ № 101 (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти (далі – Державний стандарт). 

• загальний обсяг навчального навантаження, 

• перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення 

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під 

керівництвом Савченко О.Я.); 

• очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

• рекомендовані форми організації освітнього процесу ; 

• опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 



Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік: 

для 3-х класів - 910 годин/навчальний рік, 

для 4-х класів - 910 годин/навчальний рік 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний 

план). 

У  СЗШ № 101 передбачено варіант навчального плану початкової школи, який 

відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О.Я. Савченко, 

затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1273 

«Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти». Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно 

від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій додаткові години 

використано на підсилення  мовно-літературної галузі (4 клас). 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей 

Освітню програму СЗШ № 101 для І ступеня укладено за основними освітніми 

галузями. 

Мовно-літературна, у тому числі: 

Українська мова та література) (МОВ ) 

Іншомовна освіта (ІНО) 

Математична (МАО) 

Природнича (ПРО) 

Громадянська та історична (ГІО) 

Технологічна (ТЕО) 

Інформатична (ІФО) 

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

Мистецька (МИО) 

Фізкультурна (ФІО) 

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання 

здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання 

здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях 

загальної середньої освіти. 

У освітній програмі (3-4 класи) мовно-літературну галузь структуровано 

через впровадження навчальних предметів «Українська мова», «Літературне 

читання». 

  

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова 

Мета – формування мотивації вивчення української мови; розвиток особистості 

дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування комунікативної та 

інших ключових компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською 

мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею 

в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; розвиток логічного, 

критичного та образного мислення, мовленнєво-творчих здібностей; формування 

готовності до вивчення української мови в подальших класах. 



Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української 

мови, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення 

вдосконалювати своє мовлення; 

– розвиток зв’язного мовлення, уяви, пізнавальних здібностей, логічного, 

критичного та образного мислення школярів; 

– формування повноцінної навички письма, уміння брати участь у діалозі, 

створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Реалізація зазначених мети і завдань здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

На вивчення української мови в 3 і 4 класах виділено по 122 години (3,5 години 

на тиждень). Рекомендовано 3 години на тиждень проводити уроки української мови, 

1 годину на два тижні – урок розвитку зв’язного мовлення. 

  

Мовно-літературна освітня галузь 

Літературне читання 

Мета – розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів 

читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших ключових 

компетентностей; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та 

пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і логічного мислення та 

літературно-творчих здібностей; формування готовності до вивчення української та 

зарубіжної літератури в освітньому закладі ІІ ступеня. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

- формування в учнів повноцінної навички читання як універсального 

інструменту функціональної грамотності; 

- розвиток інтересу і здатності до самостійної читацької діяльності для 

задоволення різних потреб читача; 

- формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти; 

- оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів 

різних видів; 

- розвиток образного, критичного, логічного мислення та мовлення; 

- формування умінь самостійної роботи з різними видами і джерелами 

інформації; 

- формування прийомів роботи з дитячою книжкою, періодичною, довідковою 

літературою; 

- формування вмінь безпечного і критичного використання медіапродукції, 

здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів; 

- розвиток уяви і здатності виявляти себе у різних видах літературно-творчої 

діяльності. 

Відповідно до мети і завдань предмета «Літературне читання» визначено 

такі змістові лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку 

читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо усно за 



змістом прослуханого»; «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів»; 

«Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; «Досліджуємо і взаємодіємо 

з медіапродукцією»; «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні 

тексти». 

Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється 

процесі особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної 

діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у пізнанні 

світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого читання найкращих 

дитячих книжок, текстів, різних видів учитель виховує україномовну особистість, 

компетентного, критично мислячого читача, який розуміє цінність книги, відчуває 

красу рідного слова, збагачує свій читацький, мовленнєвий і пізнавальний досвід. 

  

Мовно-літературна освітня галузь 

Іноземна мова 

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у 

формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, 

мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями 

молодших школярів. 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною 

мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, 

який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює 

формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і 

ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець 4-го класу учні 

досягають рівня А1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у 

кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

Завдання полягає у формуванні вмінь: 

• 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; 

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до 

організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей 

як результату навчання. 

  



Математична освітня галузь 

Математика 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 

продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

• формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і 

закономірностей навколишнього світу; 

• формування у дітей досвіду використання математичних знань та 

способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач; 

• розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису 

математичних фактів, відношень і закономірностей; 

• формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження». 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. 

Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з 

огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення 

додаткових тем не підлягають оцінюванню. 

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів 

(освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших 

засобів для пізнання дійсності. Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для 

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

  

Природнича, громадянська та історична, соціальна та 

здоров'язбережувальна освітні галузі 

«Я досліджую світ» 

Зазначені освітні галузі реалізовуються в інтегрованому курсі за різними 

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

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

активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії 

учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються 

навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння 

різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про 

природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та 

соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність 

учнів розв'язувати практичні задачі. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

• формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів 

пізнання себе та свого організму, предметів і явищ природи і суспільного життя 



(спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, 

систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності 

подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків і 

залежностей в природі і суспільстві; між станом довкілля і діяльністю людини, 

вплив поведінки на здоров’я та безпеку, залежність результату роботи від 

докладених зусиль; аналіз наслідків ризикованої поведінки); 

• виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної 

належності себе і своєї родини до України; інтересу до пізнання історії та природи 

свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної патріотичної 

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

• розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до 

природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової 

відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші 

соціальні навички у взаємодії і співпраці в різних видах діяльності; 

• створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх 

інтегрованій суті, а саме: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», 

«Людина і світ»,  «Природа»,  «Людина і природа». 

  

Технологічна освітня галузь 

Дизайн і технології 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс 

«Дизайн і технології». 

Мета - цілісний розвиток особистості дитини засобами предметно-

перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної 

компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем, культурного й 

національного самовираження. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

• формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво; 

• сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій 

українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві; 

• набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в різних матеріалах; 

• вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 

• формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і 

результати проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань інтегрованого курсу «Дизайн і технології» 

здійснюється за змістовими лініями, які відображають структуру розвитку 

особистості та завершеного циклу проектно-технологічної діяльності: 

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

«Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 

Програма надає можливість розв’язувати реальні життєві проблеми, 

реалізовувати інтегративні та творчі можливості проєктно-технологічної діяльності, 



встановлювати взаємозв’язки з іншими освітніми галузями, співпрацювати з 

експертами різних професійних сфер за межами школи. 

Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем. Розподіл 

навчальних годин за темами, добір об’єктів проєктно-технологічної діяльності 

вчитель визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну 

доцільність. 

  

Інформатична освітня галузь 

Інформатика 

Метою інформатичної освітньої галузі є формування у здобувача освіти 

інформаційно-комунікаційної та інших ключових компетентностей, здатності до 

розв’язання завдань з використанням цифрових пристроїв та інформаційно-

комунікаційних технологій для розвитку критичного, аналітичного, синтетичного, 

логічного мислення, реалізації творчого потенціалу, формування активної, 

відповідальної, безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві. 

Головними завданнями є формування умінь: 

• знаходити та опрацьовувати інформацію із використанням пошукових 

систем; 

• створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних 

середовищах; 

• здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному 

середовищі; 

• критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

• дотримуватися етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної 

взаємодії; 

• дотримуватися правил безпечної роботи з комп’ютерними пристроями. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за змістовими 

лініями «Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій 

із інформацією», «Об’єкт. Властивості об’єкта», «Створення інформаційних моделей. 

Змінення готових. Використання» «Алгоритми» 

Курс розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 

година на тиждень 

Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмету здійснюється в 

таких аспектах: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності; 

3) свідоме та відповідальне ставлення до етичних, міжкультурних та правових 

норм інформаційної взаємодії; 

4) вміння співпрацювати; 

5) використання матеріалу із повсякденного життя, навчальних предметів; 

6) свідоме знання правил безпечної праці. 

  

Мистецька освітня галузь 

Мистецтво 

Мистецька освітня галузь реалізовується через предмети вивчення за окремими 

видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво за умови 



реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі та 

інтегрування навчального змісту. 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток 

особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання 

мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; 

формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, 

необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному 

житті. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційно-естетичних 

переживань, формування мистецьких уподобань та особистісних художніх цінностей; 

- поглиблення мотивації до пізнання творів вітчизняного і зарубіжного 

мистецтва; 

- виховання гордості за здобутки рідного мистецтва та толерантного ставлення 

до мистецтва інших етносів і народів; 

- формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови 

та оцінювання творів мистецтва, аргументування думки відповідно до вікових 

можливостей з використанням мистецьких термінів; 

- оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості; 

- досягнення розуміння учнями можливостей цифрових технологій щодо їх 

застосування в мистецькій творчості; 

- розвиток здатності самопізнання і самовираження, керування власними 

емоційними станами через мистецтво і різні види художньої творчості; розвиток 

креативності й мистецьких здібностей; 

- формування здатності встановлювати зв’язок між видами мистецтва, між 

мистецтвом та іншими сферами знання (літературою, математикою, знаннями про 

природу, історію тощо); мистецтвом і явищами довкілля; 

- усвідомлення значення мистецтва в житті людини та художнього пізнання для 

власної успішності; 

- формування культури глядача-слухача; 

- соціалізація учнів через мистецтво, формування здатності об’єктивно 

оцінювати творчі здобутки свої та інших. 

Відповідно до зазначених мети і завдань виокремлено змістові лінії: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які розкривають основну місію загальної мистецької 

освіти. 

  

Фізична освітня галузь 

Фізична культура 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток особистості 

учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів 

ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної 

культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично 

загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, отримання 



задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, соціальної взаємодії у 

процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за 

спрощеними правилами; 

– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я та фізичного 

розвитку; 

– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових 

джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій і 

критичного мислення; 

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної 

культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення; 

– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-

гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з фізичної 

культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, бажання керуватися 

правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, вигравати і програвати; 

формування зацікавленості досягненнями українських спортсменів на Олімпійських 

іграх та інших спортивних змаганнях. 

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

У початковій школі може здійснюється поділ класів на групи при вивченні 

англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517). 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4-х класах - 40 

хвилин. 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний 

на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових 

занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом 

загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації 

освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, 

рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в 

навчальних планах закладів освіти. 



Варіативна складова навчального плану використовується на проведення 

індивідуальних та групових занять з української мови (3 клас) та на 

підсилення предметів інваріантної складової(українська мова та літературне 

читання – 4 клас). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту». В СЗШ № 101 середня наповнюваність третіх класів 

складає 24 учень, четвертих класів- 28 учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

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

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

галузі. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових 

компетентностей: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 або Освітніх програм рекомендується використовувати 

внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів 

початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

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

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

України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку 

здобувачів освіти. 

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, 

повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, 

яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням 

батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня 

поточного року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку. 

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. 

Основними формами організації освітнього процесу є: 

• різні типи уроку з використанням інтерактивних методів навчання, 

• екскурсії, 

• віртуальні подорожі, 

• спектаклі, 

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

• дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 

• сюжетно-рольові ігри, 

• інсценізації, 

• моделювання, 

• ситуаційні вправи, 

• дитяче волонтерство тощо. 

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

Типової освітньої програми вчителі використовують внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу умінь у нові ситуації. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та 

підсумковому (рівневому (за рішенням педагогічної  ради)) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання здійснюється через: 

- педагогічне спостереження учителя; 

- аналіз портфоліо учнівських робіт; 

- самооцінювання та взаємооцінювання; 

- оцінювання особистісного розвитку та соціалізації діяльності учнів; 

- застосування прийомів отримання зворотного зв’язку. 

При формувальному оцінювання не потрібно виводити середні тематичні, 

семестрові та річні оцінки. 

При підсумковому (рівневому) оцінюванні використовується рівнева система 

оцінювання (дивитись Розділ «Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти І ступеня») 

  

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти 

та (або) якості освіти. 

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. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування проводяться моніторингові дослідження навчальних 

досягнень 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. 

Освітня програма початкової освіти СЗШ № 101 передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Реалізація освітньої програми початкової освіти СЗШ № 101 

забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

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

допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й 

інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

  
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ 2-В, 3-В, 4-А класів 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

Цикл І, адаптаційно-ігровий (1–2 класи) Цикл ІІ, основний (3‒4 класи)  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

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

проєкту «Інтелект України» (далі — Проєкт) розроблена на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 р. № 87 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

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

«Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 

1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 

«Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», від 14.08.2017 р. № 1171 «Про 

завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.10.2019 р. № 1272 «Про 



затвердження типових навчальних програм для 1–2 класів закладів загальної 

середньої освіти» та від 08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх 

програм для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти». 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма має містити:  

- вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;  

- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в 

органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, 

форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проєкту;  

- загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒4-х проєктних класів; 

- очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-х і 4-х проєктних класів.  

На основі Програми заклад загальної середньої освіти, який працює за 

Проєктом, може розробити власну освітню програму. Освітня програма закладу 

загальної середньої освіти, складена на основі цієї Програми, не вимагає окремого 

затвердження центральним органом забезпечення якості освіти й погодження з 

органом управління освіти, якому підпорядковується заклад. Освітня програма 

набуває чинності після схвалення педагогічною радою та затвердження керівником 

закладу. Цю освітню програму заклад, який її використовує, оприлюднює на 

офіційному вебсайті.  

Ураховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, 

педагогічна рада може ухвалити рішення про введення до освітньої програми закладу 

інших компонентів, які не передбачені Програмою, зокрема 

корекційнорозвивального складника для осіб з особливими освітніми потребами, 

індивідуалізованого складника для учнів, які з об’єктивних причин бажають здобути 

початкову освіту за дистанційною, екстернатною або сімейною (домашньою) 

формами здобуття освіти (Закон України «Про освіту», стаття 9), складника щодо 

організації освітнього процесу в позаурочний час, у режимі школи повного дня за 

умов відповідності чинному ДСанПіНу. Означені складники реалізуються в межах 

наявного фінансування або за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством 

України. 

 

Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою 

Зарахування учнів до проєктного класу відбувається відповідно до чинного   

законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.  

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті 

розпочинається, як правило, із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного 

2навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проєктних класах 

цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не 

виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 

навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм 

виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми 

потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проєкті з іншого віку 

(Закон України «Про освіту», стаття 12). До здобуття другого (основного) циклу 

початкової освіти в Проєкті допускаються переважно учні, які здобували початкову 

освіту на першому (адаптаційно-ігровому) циклі у 1–2-х класах Проєкту.  

 

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проєкті 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті як перший 

рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної 



рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і 

здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових 

ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність 

дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10).  

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу 

до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, 

форми і засоби освітнього процесу в початковій школі Проєкту.  

Цілями початкової освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток дитини, її 

талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, 

розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через 

модернізацію початкової освіти в Проєкті на засадах компетентнісного підходу, 

концептуальною метою якого є становлення учня як субʼєкта життєдіяльності завдяки 

сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і 

предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону 

України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що є динамічною 

комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 3цінностей, інших 

особистих якостей і визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Концептуальними засадами досягнення цілей початкової освіти в 

Проєкті є основні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного, 

системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких взаємопов’язаних 

положень: 

 

Компетентнісна початкова освіта в Проєкті:  

˗ втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає 

процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, 

загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо 

компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної 

життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — 

компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети 

певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують 

повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як 

органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо 

ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички 

(зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної 

думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування 

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

здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових відносимо такі 

компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 

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

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

інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну 

компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні 

компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову 

грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12);  



˗ проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як 

система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень 

4парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема 

принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти;   

˗ розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до 

принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної 

системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, 

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

адаптивного видів управління тощо. Так, у Проєкті реалізується системна модель 

формування в учнів ключових компетентностей, що дозволяє повною мірою 

задіяти потенціал закладів загальної середньої освіти завдяки поєднанню 

предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування 

соціальної та громадянської компетентностей учнів 1‒4-х проєктних класів 

відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на заходах і 

заняттях у дитячих організаціях та клубах тощо (виховна модель), на уроках «Я 

пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених 

компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під 

час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна 

модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку).  

Важливою складовою формування соціальної і громадянської 

компетентностей в учнів проєктних класів є ранкові зустрічі, які згідно з 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України проводяться на початку 

кожного навчального дня впродовж 15–20 хвилин. Оскільки Державними 

санітарними правилами та нормами влаштування, утримання закладів загальної 

освіти та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 

встановлюється початок навчальних занять не раніше 8:00 (п. 9.10), то 

рекомендується розпочинати ранкові зустрічі о 8:10–8:15 за рішенням закладу 

загальної середньої освіти. Час на проведення ранкових зустрічей не обліковується 

в класних журналах, частково компенсує різницю в тривалості навчальних занять, 

решта якого компенсується роботою вчителя на перервах (лист Міністерства освіти 

і науки України №1/9-190 від 2.04.2018 року); 

˗ моделюється й упроваджується в освітній процес на засадах синергетичного 

підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. 

Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі поєднання 

різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх 

компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як 

гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами 

освітнього процесу одного / декількох варіантів його організації, зокрема й за 

індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у 

переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти.  

Зміст початкової освіти в Проєкті визначено відповідно до дидактичних 

основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти 

формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського 

суспільства зокрема як вихідні розглядаємо положення постнекласичної парадигми 

освіти, у якій концептуальною освітньою метою визнано створення умов для 

самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному нестабільному 

світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики в постнекласичній 

парадигмі є поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та 



культуроцентричністю, яка репрезентує типові риси культурної особистості: 

духовність, національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, 

емоційний інтелект тощо.  

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в 

Проєкті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного тренду 

модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі 

сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — 

формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної 

компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту.  

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проєкті, визначаємо 

низку взаємопов’язаних положень. 

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й тривати 

впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише сприяє 

розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької 6компетентності, а 

й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні 

компетентності під час роботи в команді.  

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів / студентів та їхньою кар’єрою. За 

оцінками науковців, у майбутньому 9 із 10 найбільш затребуваних і 

високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та 

вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних 

компетентностей у галузі STEM-дисциплін.  

3. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в учнів 

інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також 

формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема 

концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, 

операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати 

наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно 

мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної 

(здатність охайно та точно виконувати операції), аксіологічної (здатність 

розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну 

ефективність).  

4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є:  

˗ фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні предметів 

природничо-математичного циклу;  

˗ інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється на засадах 

міждисциплінарного та проєктного підходів;  

˗ навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів 

дослідницької компетентності, опанування ними алгоритму розв’язання 

винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проєктів;  

˗ практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках 

створюють прототипи / моделі реальних об’єктів, процесів або продукти 

сучасної індустрії);  

˗ посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі 

наукові друковані та інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою.  

5. STEM-освіта може реалізовуватися як в урочний, так і в позаурочний час. 

Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів. 

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного 

(методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до 



основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової 

освіти в освітньому процесі 1‒4-х проєктних класів реалізуються:  

˗ інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема 

кооперативне навчання, робота в парах або групах («Ажурна пилка», «Алфавіт», 

«Броунівський рух», «Дерево припущень», «Діалог», «Карусель», «Синтез думок», 

«Тонкі та товсті запитання», «Учитель», «Шість капелюхів» тощо); технологія 

навчання в грі; дискусія («Метод прес», «Обери позицію», «Парламентські 

слухання», «Ток-шоу» тощо); метод проєктів; тренінги (соціально-психологічні 

тренінги, тренінги особистісного зростання тощо), афірмації, що спрямовані на 

становлення учнів як суб’єктів життєдіяльності, патріотів України, активних членів 

громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні 

цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично 

мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;  

˗ технологія SТЕM-освіти (навчання на основі власних відкриттів; проблемне 

навчання; запитальне навчання, розв’язання винахідницьких задач на основі теорії 

розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшулера тощо); 

˗ технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких 

наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання 

з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та 

системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також 

спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за 

обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над 

формуванням в учнів:  

1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що 

спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, розширення обсягу 

симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення 8процесів 

запам’ятовування;  

2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію 

завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 

3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно 

запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово 

власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, 

зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»;  

4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, текстирозповіді, тексти-

описи, тексти-міркування; 

˗ технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на таксономії 

Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методиці 

інтервальних повторень Г. Еббінгауза;  

˗ технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі 

збагачення Дж. Рензуллі.  

Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, спрямованих 

на створення умов для розвитку в учнів мотивації, креативності та інтелекту. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів 

проєктних класів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей 

здійснюється за такими освітніми галузями:  

3) Мовно-літературна освітня галузь. 

4) Математична освітня галузь. 



5) Природнича освітня галузь. 

6) Технологічна освітня галузь. 

7) Інформатична освітня галузь 

8) Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 

9) Громадянська та історична освітня галузь. 

10) Мистецька освітня галузь. 

11) Фізкультурна освітня галузь. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒4 проєктних класів 

визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, за якими 

гранично допустиме тижневе навантаження учнів за класами становить: 1 клас — 20 

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

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-х і 4-х проєктних 

класів у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання 

учнів молодшого шкільного віку після першого (адаптаційно-ігрового) та другого 

(основного) циклів початкової освіти, що визначені Державним стандартом 

початкової освіти.  

Установлення ступеня досягнення учнями 1‒2-х проєктних класів 

обов’язкових результатів навчання здійснюється відповідно до наказів Міністерства 

освіти і науки України від 10.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій 

українській школі» та від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».  

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1‒2-х 

проєктних класів має формувальний характер, здійснюється вербально та передбачає 

активне залучення здобувачів освіти до самоконтролю й самооцінювання. Воно має 

на меті:  

˗ супроводжувати навчальний поступ учнів; 

˗ вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;  

˗ діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;  

˗ вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  

˗ аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо 

корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб 

учнів;  підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих 

результатів;  запобігати побоюванням помилитися;  

˗ плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;  

˗ виховувати ціннісні якості особистості. У 

1-му класі передбачено формувальне і підсумкове оцінювання. Останнє 

здійснюється лише в кінці навчального року та має на меті визначення освітніх 

завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого 

10навчання. Облік результатів підсумкового оцінювання фіксується вчителем у 

свідоцтві досягнень.  

Навчальні досягнення учнів 2-х класів підлягають формувальному та 

підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. Тривалість виконання 

діагностичної роботи не має перевищувати 35 хвилин (5 хвилин — інструктаж, 30 

хвилин — виконання роботи). Діагностувальні роботи, що проводяться з мовно-

літературної, математичної та природничої освітніх галузей, учні виконують у 

зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах тощо. Результатом 



оцінювання діагностувальної роботи є оцінне судження («має значні успіхи» / 

«демонструє помітний прогрес» / «досягає результату за допомогою вчителя» / 

«потребує уваги й допомоги»). Оцінні судження не фіксуються в Класному журналі, 

але можуть зберігатися в учнівському портфоліо.  

Установлення ступеня досягнення учнями 3‒4-х проєктних класів 

обов’язкових результатів навчання здійснюється за допомогою формувального та 

підсумкового (тематичного й завершального) оцінювання відповідно до вимог 

чинного законодавства. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову 

атестацію, що здійснюється лише з метою моніторингу якості освітнього процесу в 

проєктних класах.  

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в 

знаннях, уміннях, навичках.  

Організаційні питання реалізації Програми. Проєктні класи можуть 

створюватися в будь-якому закладі загальної середньої освіти незалежно від його 

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

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

Проєкту. Проєктний клас працює за державними підручниками. З метою реалізації 

завдань Проєкту додатково використовуються авторські навчально-методичні та 

дидактичні матеріали (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, 

посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), 

11що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються за 

рахунок коштів, не заборонених законодавством.  

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проєктних класах 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

статутом закладу загальної середньої освіти та правилами внутрішнього розпорядку.  

Учням проєктних класів за успіхи в навчанні рішенням педагогічної ради 

закладу загальної середньої освіти може бути призначена стипендія з власних коштів 

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

асоціацій тощо.  

За учнями, які навчаються в проєктному класі, зберігається право вільного 

переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української 

школи.  

За умови ліквідації проєктного класу учням гарантується дотримання їхніх 

прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти.  

Підготовка вчителів проєктних класів початкової школи регламентується 

Законами України «Про освіту» (стаття 54, частина 2), «Про повну загальну середню 

освіту» (стаття 51), постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних 

працівників» (зі змінами).           

Відповідно до цих нормативно-правових актів кожний учитель несе 

персональну відповідальність щодо щорічного підвищення своєї кваліфікації. 

Останнє є однією з необхідних умов для проходження ним атестації в порядку, 

визначеному законодавством.  

До освітньої програми додано навчальні плани, що пропонують підхід до 

організації освітнього процесу (Додаток 3). 



№ додатку 

навчального 

плану 

Класи Примітка Варіант Типових освітніх програм, 

затверджених Міністерством освіти 

і науки України 

№ 3 1-4 з українською 

мовою 

навчання 

 Типова освітня програма 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  з навчанням українською 

мовою, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України 

від 03.02.2021 №140  

 

 

Освітня програма 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа 

№ 101» Дніпровської міської ради 

ІІ ступеня 
 

Освітня програма 5 класу-НУШ 

на 2022-2023 н.р. 

Організація освітньої діяльності в 5-х класах  у 2022/2023 навчальному році 

здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», Наказу МОН України від 19.02.2021 р. «Про типові 

освітні програми для 5-9-х класів  закладів загальної середньої освіти», Державного 

стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2020 р. № 898.  

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 5класників 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 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.  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно 

доцільної активної навчальнопізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість.   

РОЗДІЛ 2.  Цілі та завдання освітньої діяльності закладу  

МЕТА діяльності закладу: забезпечення єдиної лінії розвитку особистості школяра; 

формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини. Середня 

загальноосвітня школа № 101 – школа з українською мовою навчання.  

Пріоритетні завдання діяльності педагогічного колективу школи:   

• створення умов для здобуття якісної освіти в умовах навчально-

виховного процесу;  

• формування у дітей основ культури споживання та екологічної 

свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку;  

• втілення інклюзивних цінностей через збагачення інклюзивними 

підходами освітньої практики;   

• сприяння формуванню у школярів лідерських якостей особистості;  

• формування світогляду школярів засобами художнього слова;  

• оптимізація взаємодії з батьками;   

• модернізація матеріально-технічної бази та програмно-методичного 

забезпечення закладу.   

Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із навчанням 

українською мовою (5-6 класи) згідно з типовим планом наведено в Таблиці 1.  

Таблиця 1  



Назва освітньої 

галузі  

Навчальне 

навантажен

ня  

5 клас    6 клас   

Реком

е 

ндова

н е*  

Мініма

л ьне*  

Макс

и 

мальн

е 

*  

Реком

е 

ндова

н е*  

Мінім

а 

льне*  

Макс

и 

мальн

е 

*  

Мовно-літературна 

**  

На тиждень   11  10  13  11  10  13  

На рік   385  350  455  385  350  455  

Математична   На тиждень   5  4  6  5  4  6  

На рік   175  140  210  175  140  210  

Природнича   На тиждень   2  1,5  3  4  2  5  

На рік   70  52,5  105  140  70  175  

Соціальна і 

здоров’язбережуваль

на   

На тиждень   1,5  1  3  1,5  1  3  

На рік   52,5  35  105  52,5  35  105  

Громадянська та 

історична  

На тиждень   1  1  2  2  1,5  3  

На рік   35  35  70  70  52,5  105  

Технологічна   На тиждень   2  1  3  2  1  3  

На рік   70  35  105  70  35  105  

Інформатична  На тиждень   1,5  1  2  1,5  1  2  

На рік   52,5  35  70  52,5  35  70  

Мистецька  На тиждень   2  1  3  2  1  3  

На рік   70  35  105  70  35  105  

Фізична культура***  На тиждень   3  3  3  3  3  3  

На рік   105  105  105  105  105  105  

Усього  На тиждень   29      32      

На рік   1015      1120      

Додаткові години 

для вивчення 

предметів освітніх 

галузей, вибіркових 

освітніх 

компонентів, 

На тиждень   2      2      

На рік   70      70      



проведення 

індивідуальних 

консультацій та 

групових занять   

Загальнорічна 

кількість навчальних 

годин, що 

фінансуються з 

бюджету (без 

урахування поділу 

на групи)   

На тиждень   31      34      

На рік   1085      1190      

Гранично допустиме 

навантаження 

учнів****  

На тиждень   28      31      

На рік   9 80      1 085      

 

РОЗДІЛ 3. Навчальний план  

Робочий навчальний план для 5 класів 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 5) 

  

Розділ 4. Перелік модельних навчальних програм для 5 

класу  у 2022/2023 навчальному році  

Освітня галузь  
Модельна навчальна програма  

назва  автор(и)  

Мовно-літературна  

(українська мова, 
українська та  

зарубіжна 

літератури)  

Літератури - Модельна 

навчальна програма 

«Українська література. 5-6 

класи» для закладів загальної 

середньої освіти .  

Мова - Модельна навчальна 

програма «Українська мова. 5-

6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти  

Літератури - Модельна 

навчальна програма 

«Зарубіжна література. 5-6 

Архипова В.П. 

Січкар С.І. 

Шило С.Б. 

  

 Голуб Н. Б.,  

 Горошкіна О. М.  

  

 

Ніколенко О.М. 



класи» для закладів загальної 

середньої освіти .  

 

Ісаєва І.О. 

Клименко Ж.В.  

та інші 

Мовно-літературна 

(іншомовна освіта)  

Модельна навчальна програма 

«Іноземна мова 5-9 класи» для 

закладів загальної середньої 

освіти   

Редько В.Г.,  

Шаленко О.П.,  

Сотнікова С.І.,   

Коваленко О.Я. та 

ін  

Математична  

Модельна навчальна програма 

«Математика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої 

освіти  

Істер О.С.  

Природнича  

«Пізнаємо природу». 5-6 

класи  

(інтегрований курс)»  

для закладів загальної 

середньої освіти  

Біда Д.Д., Гільберг 

Т.Г.,  Колісник Я.І.  

Громадянська та 

історична освіта  

Модельна навчальна програма 

«Вступ до історії України та 

громадянської освіти. 5 клас» 

для закладів загальної 

середньої освіти  

Бурлака О. В.,   

Власова Н. С.,   

Желіба О. В.,  

 Майорський В. В.,  

Піскарьова І. О.,   

Соціальна та 

здоров’язбережна  

Модельна навчальна програма 

«Здоров’я, безпека та 

добробут»» 5-6 класи 

(інтегрований курс)»  для 

закладів загальної середньої 

освіти  

 

Модельна навчальна програма 

«Етика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої 

освіти .  

Гущина Н.І. 

Василашко І.П. 

 

 

Пометун О.І. 

Ремех Т.О. 

Кришмарел В.Ю.   

  

https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing


Технологічна  

Модельна навчальна програма  

"Технології. 5-6 класи" для 

закладів загальної середньої 

освіти 

Туташинський В.І. 

  

  

  

Інформатична  

Модельна навчальна 

програма. «Інформатика. 5-6 

клас» для закладів загальної 

середньої освіти  

Завадський І.О., 

Коршунова О.В. 

Лапінський В.В.  

Мистецька  

Модельна навчальна програма  

«Мистецтво. 5-6 класи»  

(інтегрований курс)  для 

закладів  

Масол Л.М. 

Просіна О.В.  

STEM 

Програма міжгалузевого 

курсу STEM 5-6 класи 

Бутурліна О 

Артем’єва  

 

Роздіп 5. Опис форм організації освітнього процесу 

Освітній процес організовується  у СЗШ № 101 в безпечному освітньому 

середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, 

психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб.   

Освітня програма СЗШ № 101 передбачає досягнення здобувачів освіти 

сукупності компетентностей,  що є базою для подальшого особистісного розвитку в 

умовах шкільного навчання. Особливий акцент здійснюється на здатність дітей 

встановлювати асоціативні зв’язки, взаємозв’язки між об’єктами і явищами 

навколишнього світу, робити умовисновки та висловлювати судження. Ці 

характеристики засвідчують сформованість цілісних світоглядних уявлень і є 

результатом упровадження засад інтеграції в освітньому процесі.   

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової 

освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року 

повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов.  

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями:  

Мови і літератури   

Суспільствознавство  

Мистецтво  

Математика  



Природознавство  

Технології  

Здоров’я і фізична культура  

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу є різні типи уроку:   

 формування компетентностей;  

 розвитку компетентностей;   

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;   корекції 

основних компетентностей;   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.   

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності.  

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, 

виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних 

робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше 

отримані знання.  

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, за виконання 

яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також 

можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На 

цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу.  

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

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

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

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).   



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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.  

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:  

• кадрове забезпечення освітньої діяльності;  

• навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;  

• матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;  

• якість проведення навчальних занять;  

• моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).  

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:  

• оновлення методичної бази освітньої діяльності;  

• контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;  

• моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти;  

• створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників.  

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом.  

  

Розділ 6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Згідно  наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289  розроблено 

оцінювання для 5 класів НУШ. 

За рішенням педагогічної ради СЗШ № 101 оцінювання здійснюється за системою, 

визначеною законодавством.  

Основні види оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 5-6 класів 

Оцінювання зорієнтовано на очікувані групи результатів навчання здобувачів освіти 

відповідної освітньої галузі Держстандарту. Критерії оцінювання відповідають 

навчальній програмі з певного предмета або курсу.  

 Складниками системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-6 

класів НУШ є: 

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898


Цей вид оцінювання, окрім рівневого або бального, може здійснюватися у формі 

самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання з використанням окремих 

інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо 

результатів навчальної діяльності учнів тощо).  

Поточне оцінювання 

Метою цього виду контролю є встановлення рівня опанування навчального 

матеріалу та коригування застосовуваних технологій навчання. Оцінювання має 

бути спрямоване на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, 

проводитись у формі індивідуальної та фронтальної роботи класу й мати 

мотиваційно-стимулюючий характер. 

Підсумкове оцінювання 

Воно складається з таких видів оцінювання: 

• Тематичне оцінювання. Залежно від специфіки навчального предмета воно 

здійснюється на основі поточного оцінювання з урахуванням проведених 

діагностичних (контрольних) робіт або без них. Під час виставлення 

тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.  

• Семестрове оцінювання. Його мета – перевірка рівня засвоєння навчального 

матеріалу та підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих 

упродовж відповідного навчального періоду. Оцінка за семестр ставиться за 

результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних 

результатів, визначених Держстандартом, та відображається у класному 

журналі та Свідоцтві досягнень. Залежно від специфіки навчального предмета 

семестровий контроль може бути комплексним і проводитись у формі 

тестування тощо. Завдання для його проведення розробляються вчителем з 

урахуванням рівня навченості учнів та охоплюють найбільш актуальні розділи 

й теми навчальної програми. Педагог має право змістити акценти на 

результати опанування більш важливих тем, але у цьому випадку слід 

попередити про це учнів на початку семестру.  

• Річне оцінювання. Здійснюється на підставі загальної оцінки результатів 

навчання за І та ІІ семестри, окремі види контрольних робіт, як правило, не 

проводяться.  

Підсумкове оцінювання результатів навчання заповнюють у класному журналі 

в окремих колонках без зазначення дати. Якщо рівень результатів навчання 

школяра неможливо визначити, у класному журналі та Свідоцтві досягнень 

робиться запис «не атестований(а) (н/а)».  

За рішенням педагогічної ради СЗШ № 101: 

• визначив адаптаційний період – І семестр, упродовж якого поточне та 

тематичне оцінювання не здійснюється; 

• відмовились від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх 

галузей «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична 

культура». Такий підхід дозволить позитивно оцінювати тих учнів, які не 

мають яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, але сумлінно 

ставляться до навчання, проявляють активність та ініціативність.  



Заповнення Свідоцтва досягнень навчальних досягнень учнів 

Цей документ відображає результати навчальних досягнень школярів із переліку 

предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти.  

На лицьовому боці Свідоцтва вказується назва закладу освіти, клас навчання, 

прізвище та ім'я школяра, рік навчання та таблиця, яка складається з двох стовпців: 

1. «Характеристика навчальної діяльності». Ця графа відображає перелік наскрізних 

умінь школярів, визначених Держстандартом, зокрема:  

• вияв інтересу до навчання; 

• розуміння прочитаного; 

• вміння висловлювати власну думку; 

• критично та системно мислити; 

• логічно обґрунтовувати власну позицію; 

• діяти творчо;  

• вияв ініціативи у процесі навчання; 

• конструктивне керування емоціями; 

• оцінювати ризики; 

• приймати рішення; 

• розв’язувати проблеми;  

• співпрацювати з іншими. 

2. «Стан сформованості». Заповнення цієї графи здійснюється по завершенню 

кожного навчального року або в разі зміни здобувачем освіти закладу освіти 

шляхом виставлення позначки «сформовано/формується» навпроти кожного 

зазначеного вміння.  Вона заповнюється класним керівником за результатами 

спостережень, проведених спільно з іншими вчителями-предметниками упродовж 

року за планом, визначеним закладом освіти.  

На зворотному боці Свідоцтва заповнюється таблиця «Характеристика результатів 

навчання» з декільками стовпцями: 

У стовпцях зазначається: 

1. Навчальні предмети, визначені затвердженою освітньою програмою закладу. 

2. Результат навчання за кожним навчальним предметом. Рекомендується оцінювати 

сформованість таких умінь та навичок школярів із навчальних предметів: 

Українська мова, українська література, зарубіжна література, інтегрований курс 

літератур (української та зарубіжної), інтегрований мовно-літературний курс, 

іноземна мова, друга іноземна мова: 

• сприймання усної інформації на слух/ аудіювання; 

• усна взаємодія та висловлювання/ говоріння; 

• сприймання письмових текстів/ читання; 

• Письмово взаємодіє та висловлюється/письмо. 

Математика: 

• опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей; 



• розв'язання математичних задач; 

• критична оцінка результатів розв’язання проблемних ситуацій. 

Пізнаємо природу / Довкілля / Природничі науки: 

• проведення досліджень природи; 

• опрацювання та використання інформації; 

• усвідомлення закономірностей природи. 

Технології: 

• проєктування та виготовлення виробів;  

• застосування технологій декоративно-ужиткового мистецтва; 

• виявлення самозарадності у побуті / освітньому процесі. 

Інформатика: 

• робота з інформацією, даними, моделями; 

• створення інформаційних продуктів;  

• робота в цифровому середовищі;  

• безпечне та відповідальне використання інформаційних технологій. 

Здоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс): 

• піклування про здоров’я;  

• прийняття рішень для безпеки; 

• виявлення підприємливості та етична поведінка. 

Етика / Курси морального спрямування: 

• етичне поводження;  

• критичне мислення;  

• позитивне ставлення до себе та оточуючих. 

Вступ до історії України та громадянської освіти: 

• орієнтація в історичному часі й просторі;  

• робота з інформацією історичного змісту;  

• виявлення поваги до гідності людини та соціальна активність. 

Інтегрований курс «Мистецтво»/ курси за вибором художнього спрямування: 

• пізнання різних видів мистецтва; 

• робота з текстом;  

• участь у творчій діяльності. 

Фізична культура: 

• розвиток особистісних якостей у процесі фізичного виховання; 

• володіння технікою фізичних вправ; 



• здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

У разі виставлення загальної підсумкової оцінки за кожною групою результатів, слід 

використовувати окремий рядок. 

3. Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів навчання 

здобувачів початкової та базової середньої освіти, рекомендуємо у першому 

семестрі 5-го класу підсумкове та, у разі застосування, проміжне оцінювання 

результатів навчання учнів здійснювати за рівневою шкалою, а його результати 

позначати словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), 

«достатній» (Д), «високий (В)», та супроводжувати вербальною характеристикою з 

орієнтацією на досягнення учня / учениці (а не на помилки або невдачі). При 

переході від підсумкового оцінювання за рівневою шкалою в І семестрі до 

оцінювання за бальною шкалою в ІІ семестрі рекомендуємо при виставленні річної 

оцінки орієнтуватись на оцінку за ІІ семестр, а можливу різницю між рівнями 

результатів навчання у І та ІІ семестрах враховувати шляхом виставлення річної 

оцінки, що відповідає вищому показнику.  

Рівень досягнення результатів навчання за навчальний період (І семестр, ІІ семестр, 

Рік). Ця графа заповнюється з  урахуванням оцінок, зафіксованих у класних 

журналах, шляхом виставлення відповідних балів або  перших літер, що 

відповідають назві рівня досягнень: 

«В» – високий (10-12 балів). Бальна шкала оцінювання відповідає таким 

орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів: 

• 12 балів – наявність та усвідомлене використання системних і міцних знань у 

стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійний аналіз, оцінка, 

узагальнення опанованого матеріалу та  користування джерелами інформації, 

прийняття обґрунтованих рішень; 

• 11 балів – наявність та аргументоване використання гнучких знань у різних 

ситуаціях, пошук та аналіз інформації, постановка та розв'язування проблем;  

• 10 балів – наявність та використання повних і глибоких знань у практичній 

діяльності, формулювання висновків та узагальнень.  

«Д» – достатній (7-9 балів).  Бальна шкала оцінювання відповідає таким 

орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів: 

• 9 балів – добре володіння вивченим матеріалом, застосування знань у 

стандартних ситуаціях, аналіз і систематизація інформації, використання 

загальновідомих доказів із самостійною і правильною аргументацією; 

• 8 балів – наявність достатніх знань, застосування вивченого матеріалу у 

стандартних ситуаціях, намагання аналізувати та встановлювати найсуттєвіші 

зв'язки та залежність між явищами та фактами, формулювання висновків, 

надання логічних відповідей, які мають неточності;  

• 7 балів – правильне відтворення навчального матеріалу, знання 

основоположних теорій і фактів, наведення окремих власних прикладів на 

підтвердження певних думок, частковий контроль власних навчальних дій. 

«С» – середній (відповідає 4-6 балам).  Бальна шкала оцінювання відповідає таким 

орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів: 



• 6 балів – виявлення знань й розумінь основних положень навчального 

матеріалу, надання правильних, але недостатньо осмислених відповідей, 

застосування знань при виконанні завдань за зразком. 

• 5 балів – відтворення основного навчального матеріалу, визначення понять чи 

формулювання правил із помилками та неточностями; 

• 4 бали – відтворення основного навчального матеріалу за допомогою вчителя, 

повторення за зразком певної операції чи дії. 

«Н» – низький (відповідає 1-3 балам).  Бальна шкала оцінювання відповідає таким 

орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів: 

• 3 бали – відтворення частини навчального матеріалу, виконання елементарних 

завдань за допомогою вчителя;  

• 2 бали – відтворення незначної частини навчального матеріалу, наявність 

нечітких уявлень про об'єкт вивчення;  

• 1 бал – розрізнення об'єктів вивчення.  (Дивитись Розділ «Критерії оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти основної та старшої школи») 

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.  

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ 5-А, 6-В класів 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

 

5-А, 6-В класи працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на підставі 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України 

від 07.11.2000 №522), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

30.11.2012 №1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної 

діяльності», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 

№797 «Про впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику 

роботи загальноосвітніх закладів України», наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.12.2014р. №1439 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення 

початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і 

впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 №1319 «Про проведення всеукраїнського 

експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», наказу 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської радивід 

23.08.2017 № 210 «Про впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» у КЗО СЗШ № 101 ДМР, Типова освітня програма загальноосвітніх 

навчальних закладів  з навчанням українською мовою, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України від 03.02.2021 №140. 

 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). 

          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 

вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, 

чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення невнормованих іншомовних 

запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови 



та інших навчальних предметів, розглядаючи його як 

засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні 

стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати 

в контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, 

і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 

4 Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 



інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної 

діяльності; доводити правильність власного судження 

або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, 

з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти 

та виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів 

на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 



походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження 

у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні 

та культурні особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, 

схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 

 

У 5 класі у межах курсу «Навчаємося разом» інтегрується матеріал навчальних 

предметів Етика (5-6 класи). Навчальна програма зазначеного курсу містить змістовні 

модулі, які реалізують окремі завдання названих курсів, що надало можливість оптимізувати 

навчальне навантаження учнів і разом з тм виконати вимоги навчальних програм із 

зазначених предметів у повному обсзі.  

Навчальний предмет «Природознавство» розподілено на два: «Природознавство. 

Моя планета Земля», який є пропедевтичним для вивчення системних курсів біології і 

географії у 6-9 класах, та «Природознавство. Твої фізичні відкриття», який є 

пропедевтичним для курсів фізики і хімії у 7-9 класах.  



З метою реалізаціїї цілей і завдань Проєкту до навчального плану закладів загальної 

середньої освіти 5 класу уведено інтегрований курс «Технології».  

Години варіативної складової рекомендується використати для вивчення курсу 

«Еврика».  

 

Освітня програма 

ІІ ступеня (6-9 класи) 

 

Освітня програма СЗШ № 101 ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на 

основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

розробленої на виконання Закону України «Про освіту», Закону України "Про повну 

загальну середню освіту" та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

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

загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. 

№405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня». 

Освітня програма СЗШ № 101 базової середньої освіти (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти (далі – Державний стандарт). 

Освітня програма визначає: 

• загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер 

подані в рамках навчальних планів (таблиця 10); 

• очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 року №804, перелік яких 

наведено в таблиці 18; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф 

«Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному 

веб-сайті МОН України; 

• рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою; 

• перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення; 

• опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

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 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 

навчальних планах СЗШ № 101 ІІ ступеня (далі –навчальний план). 



Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні 

плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють 

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

закладів загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування і форм власності, 

та варіативну складову. 

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається ЗОШ №4 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних 

планах закладу освіти. 

Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

• підсилення предметів інваріантної складової. Розподіл годин на вивчення 

тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. 

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується заступником 

директора. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

• запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють 

обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування, 

допрофільну підготовку; 

• індивідуальні заняття та консультації. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних 

умінь тощо. 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються 

з бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ЗОШ №4 

містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом 

навчальних планів цієї освітньої програми. 

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

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється 

не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується 

у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» закладом освіти 

сформовано самостійно з варіативних модулів відповідно до статевовікових 

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

кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. 

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в 

закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у 

ЗОШ №4 за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можливе враховування 

результатів їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) 

у  закладах позашкільної освіти. 



Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України «Про повну 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). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

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

середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

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

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

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

№ з/п 
Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і 

рідною - у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 

проблему; міркувати, робити висновки на основі 

інформації, поданої в різних формах (у текстовій 

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

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 
Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах 

сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні 

тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених 



завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію 

та використовувати її для різних потреб; 

висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення 

математики для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, економічного 

й оборонного потенціалу держави, успішного 

вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування 

математичних задач, і обов’язково таких, що 

моделюють реальні життєві ситуації 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих науках 

і технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що 

виникають у довкіллі; будувати та досліджувати 

природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови науки, 

техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових 

ідей в сучасних інформаційних технологіях 



Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу 

  

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; визначати 

достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити 

інформацію та оцінювати її достовірність; доводити 

істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації 

та джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, 

побудова графіків та діаграм за допомогою 

програмних засобів 

6 

Уміння 

вчитися впродовж 

життя 

Уміння: визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати потрібні 

знання та способи діяльності для досягнення цієї 

мети; організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; прагнення до 

вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії 

7 
Ініціативність 

і підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; використовувати 

критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору 

найкращого рішення; аргументувати та захищати 

свою позицію, дискутувати; використовувати різні 

стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання 

підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 



8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати 

і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати 

думку на основі доказів; аргументувати та 

відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати 

власну роль в командній роботі; аналізувати власну 

економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 

основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; 

рівне ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне 

обґрунтування позиції без передчасного переходу 

до висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального 

змісту 

9 

Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати 

свою думку, аргументувати та вести діалог, 

враховуючи національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики 

спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, 

повага до культурного розмаїття у глобальному 

суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток 

суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в 

різних видах мистецтва 

10 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; 

розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для 

маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

кожного окремого предмета та екології на основі 

різних даних; ощадне та бережливе відношення до 

природніх ресурсів, чистоти довкілля та 

дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору 



здорового способу життя; власна думка та позиція 

до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, 

завдання соціально-економічного, екологічного 

змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності 

здорового способу життя 

  

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» 

спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у 

реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх 

необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є 

соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів 

уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані 

знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

• організацію навчального середовища - зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

• окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, 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. 

Громадянська 

відповідальність 

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. 

Підприємливість 

і фінансова 

грамотність 

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. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із 

практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного 

виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

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

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, 



створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх 

в нові ситуації. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття 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. 

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. 

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; 

• комбіновані уроки. 

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, проблемні 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). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція 

може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й 

систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване 

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

систематизувати раніше отримані знання. 



Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть 

будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих 

заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

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

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

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

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись 

у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 

стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

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. 

Передбачені результати базової середньої освіти 

Освітня програма СЗШ № 101 базової середньої освіти передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Реалізація освітньої програми СЗШ № 101 базової середньої освіти забезпечує 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її 

успішної життєдіяльності, як-от: здатність спілкуватися державною та іноземними 

мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, техніки 

і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної комунікації 

й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками 



підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та 

готовності до здорового способу життя та інших компетентностей передбачених 

стандартом освіти. 

На реалізацію мети діяльності загальноосвітньої школи №4 при 

складанні  навчального плану використано таблиці до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, які у повному обсязі включають 

інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій 

передбачені предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові 

заняття відповідно освітніх потреб учнів. 

  

Класи № наказу № таблиці до наказу, назва 

7-А, 8-А 

Від 20.04.2018 №405 

Про затвердження типової 

освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ 

ступеня 

Таблиця 10 

Навчальний план закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання і вивченням двох іноземних 

мов 

6-А, 6-Б,  

7-Б, 7-В,  

8-Б, 8-В,  

9-А, 9-Б, 9-В 

Від 20.04.2018 №405 

Про затвердження типової 

освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ 

ступеня 

Таблиця 1 

Навчальний план закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання  

  

  

 

Освітня програма 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

ІІІ ступеня (10-11 класи) 

  

Освітня програма СЗШ № 101 ІІІ ступеня (профільна середня освіта) створена 

на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

розробленої на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

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

загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня». 

Освітня програма СЗШ № 101 профільної середньої освіти (далі - освітня 

програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти (далі – Державний стандарт). 

Освітня програма визначає: 

• загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які 

натепер подані в рамках навчальних планів для 10-х класів (таблиці 2,3); 



• очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

затверджених наказами МОН України від 23.10.2017 року №1407 та від 

24.11.2017 року №1539, перелік яких наведено в таблиці 4 (10-11 класи); 

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; 

• перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, 

дисциплін, логічну послідовність їх вивчення; 

• опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 

годин/навчальний рік: 

• для 10-го класу – 1330 годин/навчальний рік, 

• для 11-го класу – 1330 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані СЗШ № 101 ступеня (10 клас, 11 клас) (далі – навчальний план). 

Навчальний план для 10-х, 11-х класів СЗШ № 101 розроблено відповідно до 

Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної 

середньої освіти з 1 вересня 2022 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 індивідуальні заняття. 

Навчальний план СЗШ № 101 для 10, 11 класів складено за другою таблицею 

організації освітнього процесу, який містить перелік базових предметів, що включає 

окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

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

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

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

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

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», 

«Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку 

учнями 10-х класів обрано два предмети (три години, передбачені на вибірково-

обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами), а саме 1,5 години - 

«Інформатика» та 1,5 години «Технології». Із запропонованого переліку учнями 11-

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

предмети діляться між двома обраними предметами), а саме 1,5  години - 

«Інформатика» та 1,5 година «Технології». 

Частина навчальних годин навчального плану призначена для забезпечення 

профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано 

закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 



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

- профільні предмети: 10-А клас ( профіль «Іноземна мова);  

- профільні предмети: 11-А клас (математичний профіль). 11-Б клас ( профіль: 

«українська мова»). 

У навчальному плані СЗШ № 101 ураховано, що: 

• профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів 

з різних освітніх галузей; 

• кількість годин для вивчення профільного предмета складається з 

кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення 

відповідних базових предметів, і кількості годин, рекомендованих на профільні 

предмети. 

Для недопущення перевантаження учнів  враховується їхнє навчання в закладах 

освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). При оцінюванні 

учнів, дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів 

(фізична культура та ін.) у  закладах позашкільної освіти за рішенням педагогічної 

ради. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

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

середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

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

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

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

 

№ з/п 
Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною 

(і рідною - у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 

проблему; міркувати, робити висновки на основі 

інформації, поданої в різних формах (у текстовій 

формі, таблицях, діаграмах, на графіках); 

розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 

задач (усно і письмово), грамотно 

висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з 

окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло 

формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких 

та лаконічних формулювань. 



Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 
Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах 

сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти 

автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі 

потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово 

та за допомогою засобів електронного 

спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати 

інформацію та використовувати її для різних 

потреб; висловлювати свої думки, почуття та 

ставлення; адекватно використовувати досвід, 

набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні 

стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та 

числовою інформацією; встановлювати 

відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, 

культурними, технічними тощо); розв’язувати 

задачі, зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати математичні 

методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення 

математики для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, 

економічного й оборонного потенціалу держави, 

успішного вивчення інших предметів. 



Навчальні ресурси: розв'язування 

математичних задач, і обов’язково таких, що 

моделюють реальні життєві ситуації 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що 

виникають у довкіллі; будувати та досліджувати 

природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови науки, 

техніки та технологій. усвідомлення ролі 

наукових ідей в сучасних інформаційних 

технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні 

залежності результатів впливу людської 

діяльності на природу 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; визначати 

достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення 

інформації та джерел її отримання; усвідомлення 

важливості інформаційних технологій для 

ефективного розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, 

побудова графіків та діаграм за допомогою 

програмних засобів 

6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати потрібні 

знання та способи діяльності для досягнення цієї 

мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну 

освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї 

навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних 

освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; прагнення 

до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; 



використовувати критерії раціональності, 

практичності, ефективності та точності, з метою 

вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання життєвого 

завдання. 

Ставлення: ініціативність, 

відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й 

особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання 

підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 

8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, 

слухати і чути інших, оцінювати аргументи та 

змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 

колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, 

робити споживчий вибір, спираючись на різні 

дані. 

Ставлення: ощадливість і 

поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування 

позиції без передчасного переходу до висновків; 

повага до прав людини, активна позиція щодо 

боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального 

змісту 

9 

Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати 

свою думку, аргументувати та вести діалог, 

враховуючи національні та культурні 

особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати 

художньо-естетичну складову при створенні 

продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, 

схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, 

повага до культурного розмаїття у глобальному 

суспільстві; усвідомлення впливу окремого 



предмета на людську культуру та розвиток 

суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в 

різних видах мистецтва 

10 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; 

розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

кожного окремого предмета та екології на основі 

різних даних; ощадне та бережливе відношення 

до природніх ресурсів, чистоти довкілля та 

дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, 

завдання соціально-економічного, екологічного 

змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 

цінності здорового способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» 

спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у 

реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати 

при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних 

ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

• організацію навчального середовища - зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

• окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний 

із конкретною наскрізною темою; 



• 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. 

Громадянська 

відповідальність 

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. 



Підприємливість і 

фінансова грамотність 

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. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із 

практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного 

виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

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

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, 

створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх 

в нові ситуації. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої 

освіти. 

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

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

державну підсумкову атестацію, на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

• Мови і літератури 

• Суспільствознавство 

• Мистецтво 

• Математика 

• Природознавство 

• Технології 

• Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

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. 

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії 

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

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

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

спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. 

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

зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних 

компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, 

заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду 

та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і 

у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні 

підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 10-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами 

та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані 

знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових 

консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням 

зорієнтуватися у змісті окремих предметів. 

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття. 

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями 

змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило 



застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших 

здобувачів профільної середньої освіти. 

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з 

метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

звітують перед вчителем. 

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно 

виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

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

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

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

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись 

у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 

стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

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. 

Передбачені результати профільної середньої освіти 

Освітня програма СЗШ № 101 профільної середньої освіти передбачає 

досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Реалізація освітньої програми СЗШ № 101 профільної середньої освіти 

забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 



людині для її успішної життєдіяльності, а саме: здатність спілкуватися державною та 

іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної 

комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками 

підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та 

готовності до здорового способу життя та інших компетентностей передбачених 

стандартом освіти. 

На реалізацію мети діяльності загальноосвітньої школи № 4 при 

складанні  навчального плану використано таблиці до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, які у повному обсязі включають 

інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій 

передбачені  предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові 

заняття відповідно до профільності та індивідуальних освітніх потреб учнів. 

 

Клас № наказу 
№ таблиці до наказу, 

назва 

10-А 

Від 20.04.2018 №408 

Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 

Таблиця 2,3 

Навчальний план для 10-11 

класів закладів загальної 

середньої освіти 

  

11-А, 

11-Б 

Від 20.04.2018 №408 

Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 

Таблиця 2,3 

Навчальний план для 10-11 

класів закладів загальної 

середньої освіти 

  

  

Інваріантна складова навчального плану в 10, 11 класах забезпечує реалізацію 

змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. 

В старшій школі з метою збереження наступності між ступенями навчання 

продовжується диференціація за напрямками профільного навчання: іноземна мова, 

математика, українська мова: 

 

№ з/п Клас Предмети профільного рівня Кількість годин 

1. 10-А Іноземна мова 5 

2. 11-А Математика  6 

3. 11-Б Українська мова 4 

  

Мова навчання – українська. 

З метою надання рівного доступу для здобуття освіти у закладі створено та 

функціонує інклюзивний клас, в якому навчається одна дитина особливими освітніми 

потребами. Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з 

дитиною, яка має особливі освітні потреби, використовується Типова освітня 

програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН 

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

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 



         Навчальні плани, уміщені в наказі МОН України від 20.04.2018 року №408 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня» (таблиці 2, 3), та уміщені в наказі МОН України від 12.06.2018 року №627 

«Про затвердження  типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 

13), беруться за основу при створенні індивідуального навчального плану для дитини, 

яка навчається за інклюзивною формою. 

В умовах інклюзивного середовища планування індивідуального навчального 

плану для дитини з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до 

особливостей, що зазначені у висновку інклюзивно-ресурсного центру (Висновки про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини). 

Індивідуальний навчальний план розроблено на основі навчального плану 

закладу, що є складовою типової освітньої програми з урахуванням рекомендацій 

інклюзивно-ресурсного центру. 

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів, послідовність їх 

вивчення, кількість годин, що відводиться на вивчення кожного предмета. 

Для роботи з дитиною, що має особливі освітні потреби, використовуються 

сучасні методики та технології. Основною з них є методика особистісно 

орієнтованого підходу до навчання. Уроки, побудовані на особистісно орієнтованій 

взаємодії, дають змогу здійснити індивідуальний підхід, стимулюють пізнавальну 

активність, навчають визначати шляхи здобуття ґрунтовних знань, умінь і навичок. 

Організація і методика упровадження диференційованого навчання дає змогу 

задовольняти індивідуальні потреби, розвивати сильні сторони дитини та її інтереси 

в ході уроку. Широко застосовується у роботі з дитиною з особливими освітніми 

потребами традиційне інтенсивне навчання, яке відбувається під керівництвом 

учителя й орієнтоване на повне засвоєння базових умінь і понять. Воно може 

застосовуватись у комбінації з будь-якими формами роботи (фронтальними, 

груповими, індивідуальними). Для ефективної взаємодії в групах, залучення до такої 

роботи дитини з особливими освітніми потребами застосовуються групові форми 

роботи. Також у роботі з дитиною з особливими освітніми потребами широко 

використовується педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» 

Програми, що використовуються 

освітньою програмою 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

  

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня 

(для 1-х класів) 

  

№ з/п Предмет Назва програми 

(автор) 

Клас Видавництво Рік 

видання 

Гриф 

1 Навчання 

грамоти 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  



2 Англійська 

мова 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

3 Математика Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

4 Я досліджую 

світ 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

5 Дизайн і 

технології 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

6 Музичне 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

7 Образотворче 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

8 Фізична 

культура 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1 Сайт МОН 2019 Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272  

  

  

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня 

(для 2-х класів) 

  

№ з/п Предмет 

Назва 

програми 

(автор) 

Клас Видавництво 

 
Рік 

видання 
Гриф 

1 

Українська 

мова 

  

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 



керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Читання 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

  

3 
Англійська 

мова 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

4 Математика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

5 
Я досліджую 

світ 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

6 Інформатика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

7 
Дизайн і 

технології 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

8 
Музичне 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

9 
Образотворче 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 

10 
Фізична 

культура 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

2 Сайт МОН 

 

2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1272 



 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня (для 3-х класів) 

  

№ з/п Предмет 

Назва 

програми 

(автор) 

Клас Видавництво 
Рік 

видання 
Гриф 

1 

Українська 

мова 

  

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

2 
Літературне 

читання 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

  

3 
Англійська 

мова 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

4 Математика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

5 
Я досліджую 

світ 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

6 Інформатика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

7 
Дизайн і 

технології 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

8 
Музичне 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 



9 
Образотворче 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

10 
Фізична 

культура 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3 Сайт МОН 2019 

Наказ 

МОН від 

08.10.2019 

р. № 1273 

  

  

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня (для 4-х класів) 

  

№ з/п Предмет 
Назва програми 

(автор) 
Клас Видавництво 

Рік 

видання 
Гриф 

1 

Українська 

мова 

  

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

2 
Літературне 

читання 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

  

3 
Англійська 

мова 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

4 Математика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

5 
Я досліджую 

світ 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

6 Інформатика 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 



7 
Дизайн і 

технології 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

8 
Музичне 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

9 
Образотворче 

мистецтво 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

10 
Фізична 

культура 

Типова освітня 

програма, 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

4 Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 

08.10.2019 р. 

№ 1273 

  

  

Навчальні програми для учнів закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (для 5-9-х класів) 

  

№ з/

п 
Предмет 

Назва програми 

(автор) 

Кла

с 

Видавництв

о 

Рік 

виданн

я 

Гриф 

1 
Українська 

мова 

УКРАЇНСЬКА 

МОВА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

2 
Українська 

література 

УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

4 
Зарубіжна 

література 

ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА 

5–9 класи 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 



Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

07.06.2017 

№804 

5 Історія 

Історія України. 

Всесвітня історія 

5–9 класи 

НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  

2017 

2019 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

21.02. 2019 

№236 

6 
Природознавств

о 

ПРИРОДОЗНАВСТВ

О 

5 клас 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

7 
Основи 

правознавства 

Навчальна програма 

з основ правознавства 

для 9 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

9 

Сайт МОН 

  

  

2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

8 Математика 

МАТЕМАТИКА 

5–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

9 Інформатика 

ІНФОРМАТИКА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

10 Географія 
ГЕОГРАФІЯ 

6– 9 класи 
6-9 

Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств



Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

11 Біологія 

БІОЛОГІЯ 

6–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

12 Хімія 

ХІМІЯ 

7–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7-8 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

13 Фізика 

ФIЗИКА 

7–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ МОН 

України від 

07.06.2017 

№804 

  

14 
Трудове 

навчання 

ТРУДОВЕ 

НАВЧАННЯ 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

15 
Фізичне 

виховання 

НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5–9 класи 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 

16 Іноземна мова 
Англійська мова 

Німецька мова 
5-9 

Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 



17 Основи здоров’я 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

5 –9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 

18 

Художньо- 

естетичні 

дисципліни 

МИСТЕЦТВО 

5– 9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 
Сайт МОН 

  
2017 

Наказ 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 

  

  

Навчальні програми для учнів закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня (для 10-11-х класів) 

  

№ з/п Предмет 
Назва програми 

(автор) 
Клас Видавництво 

Рік 

видання 
Гриф 

1 
Українська 

мова 

Українська мова. 

10-11 класи 

 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

2 
Українська 

література 

Українська 

література 

10-11 класи 

 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

3 
Зарубіжна 

література 

Зарубіжна 

література. 

Рівень стандарту 

10-

11 

  

  

Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

4 Історія 

Всесвітня історія. 

Профільний рівень. 

Історія України. 

Профільний рівень. 

10-А Сайт МОН 
2017 

2019 

Наказ МОН 

від 23.11.2017 

№1407 

Та від 

21.02.2019 

  

5 Історія 

Інтегрований курс 

«Історія: Україна і 

світ» 

10-Б Сайт МОН 2019 

Наказ МОН 

від 21.02.2019 

№236 



6 Історія 

Всесвітня історія. 

Профільний рівень. 

Історія України. 

Профільний рівень. 

11-А Сайт МОН 
2017 

2019 

Наказ МОН 

від 23.11.2017 

№1407 

Та від 

21.02.2019 

№236 

  

7 
Громадянська 

освіта 

Громадянська 

освіта 

(інтегрований курс) 

10 Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

8 Математика 

Математика.( 

Алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Рівень стандарту 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

9 Інформатика 
Інформатика. 

Рівень стандарту. 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

10 Географія 
 Географія. 

Рівень стандарту 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

11 Біологія 

Біологія і екологія. 

Рівень стандарту. 

  

10-А Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 та від 

24.11.2017 

№1539 

12 Біологія 
Біологія і екологія. 

Профільний рівень. 
10-Б Сайт МОН   

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

13 Біологія 
Біологія і екологія 

Рівень стандарту. 
11-Б Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

14 Хімія 

Хімія. Рівень 

стандарту. 10- 11 

класи. 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

15 
Фізика і 

астрономія 

Фізика і 

астрономія. Рівень 

стандарту, 10-11 

класи. 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 та від 

24.11.2017 

№1539 

16 
Фізичне 

виховання 

Фізична культура. 

Рівень стандарту. 

  

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

17 Іноземні мови 
Іноземні мови. 

Рівень стандарту 

10-

11 
Сайт МОН 2017 

Наказ МОН 

від 23.10.2017 

№1407 

  



  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І - СТУПЕНЯ 

         Оцінювання учнів 1-4-х класів відбувається згідно з наказом МОН України 

№813 від 13.07.2021 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти». 

Оцінювання - це процес отримання даних про стан сформованості результатів 

навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про 

об’єкт, який оцінюють. Оцінювання здійснюють з метою створення сприятливих 

умов для розвитку талантів i здібностей кожного учня/учениці, формування у 

нього/неї компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей та потреб, а також визначення 

ступеня якості освітнього процесу та шляхів підвищення його ефективності. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» оцінювання 

учнів 1-4 класів закладу грунтується на принципах дитиноцентризму, об’єктивності, 

доброчесності, справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, 

гнучкості, перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також 

плановості, прозорості, відкритості, доброзичливості. 

Основними функціями оцінювання е формувальна, діагностувальна, 

мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, оріентувальна, коригувальна, 

прогностична, констатувальна, виховна. 

Реалізацію формувальної функції оцінювання вчителі закладу забезпечують 

відстеженням динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його/її 

навчальних потреб та подальшим спрямуванням освітнього процесу на підвищення 

ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. 

Об’єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі процес 

ïx досягнення ним/нею. Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України 

«Про освіту» результати навчання - це знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, 

виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, виміряти i оцінити та 

які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів. 

         Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 

1-4 класів щодо можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання 

серед них педагоги виокремлюють об’єктивні результати навчання (знання про 

предмети i явища навколишнього світу, взаємозв’язки i відношення між ними, уміння 

та навички оперувати знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, 

досвід творчої діяльності, що відображено в обов’язкових/очікуваних результатах 

навчання, визначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти) та 

особистісні надбання учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, 

наполегливість; комунікабельність, здатність співпрацювати; самостійність, 

відповідальність; ціннісні ставлення), які він/вона виявляє у процесі досягнення 

результату навчання. 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання 

даних, ïx аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють 

у процесі: 



• формувального оцінювання, метою якого є 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. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних 

про стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених учителем для 

певного заняття/системи занять з певної програмової теми на основі освітньої 

програми закладу освіти. 

Залежно від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, 

особливостей змісту навчального предмета/інтегрованого курсу та з урахуванням 

етапу опанування програмовим матеріалом у цілому та етапу опанування очікуваним 

результатом навчання зокрема отримання даних здійснюється під час різних видів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка може бути: за формою - індивідуальною, 

груповою, фронтальною, за способом виконання - yснoю (бесіда, розповідь, переказ, 

діалог тощо), письмовою (окремі навчальні завдання, у тому числі тестові, 

компетентнісні завдання, перекази, диктанти тощо, а також діагностувальні роботи), 

практичною (дослід, практична робота, навчальний проект, учнівське портфоліо, 

спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, побудова схем, моделей 

тощо). 

На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета 

вивчення/інтегрованого курсу вчителі закладу використовують вербальну оцінку 

окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу 

(освітньої галузі), яка окрім оцінювального судження про досягнення називає рівень 

результату навчання. Рівень результату навчання визначається з урахуванням 

динаміки о досягнення та позначається буквами: 

«початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». 

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання 

здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання 

здобувачів початкової освіти. Вона дозволяє забезпечити об’єктивність i точність 

результату оцінювання та розроблена з урахуванням таких показників: 

• якість знаннєвого складника компетентностей (дієвість, гнучкість, 

міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність; до того ж визначальними 

ознаками є дієвість i гнучкість знаннєвого складника, що виявляються у 

готовності учня/учениці застосовувати знання в навчальних ситуаціях); 

• сформованість діяльнісного складника компетентностей за рівнями 

реалізацїї навчальної діяльності: рівень розпізнавання i копіювання зразків, 

репродуктивний, продуктивний, продуктивно-творчий рівні; 

• прояв мотиваційно-ціннісного складника компетентностей, а саме 

умотивованості, інтересу, відповідальності. 

  

Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання 

учнів 1-4-х класів 

Оцінка 

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 ïx та взаємопов’язані з ними об’єкти; 

-          характеризує об'єкти, визначає ïx спільні й відмінні 

ознаки, властивості; установлює причиново-наслідкові зв'язки 

між об'єктами; класифікує об’єкти; 

-          застосовує й комбінує для досягнення результатів 

завдань набуті складники компетентностей; 

-          знаходить за власною ініціативою необхідну 

додаткову інформацію з доступних джерел, узагальнює її, 

оцінює достовірність інформацїї; перетворює 

почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок, 

таблицю, схему, діаграму)текстову; 

-          прогнозує можливий результат, випробовує різні 

способи виконання завдання; за потреби ставить запитання, що 

стосуються об'єктів завдань, i пропонує відповіді на них; 

підтримує дискусію щодо способів та результатів виконання 

завдань; співвідносить результати виконання завдань з 

припущеннями, робить висновок про досягнення результатів; 

обгрунтовує способи виконання завдань та ïx результати; 

аналізує, оцінює ïx, самостійно визначає раціональний 

спосіб/способи подолання виявленого утруднення планує 

подальші навчальні дії. 

-          визначає самостійно об'єкти, про які йдеться в 

завданнях, називає ïx; 

-          називає самостійно істотні ознаки об'єктів, 

визначає спільні й відмінні ознаки, властивості об'єктів; групує 

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 

висновок пpo досягнення результатів; визначає 

утруднення/помилки, знаходить спосіб подолання виявленого 

утруднення за наданими орієнтирами, самостійно виправляє 

помилки 



Середній 

Учень/учениця виконує навчальні завдання на 

репродуктивному рівні реалізацїї навчальної діяльності у 

типових навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних 

дій: 

-          визначає об'єкти, про які йдеться в завданнях, 

називає ïx; 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 дїї короткими реченнями з 

опорою на орієнтири (пам'ятку, зразок тощо); наводить 

приклади; перевіряє спосіб i результат виконання завдань за 

зразком, констатує правильність/неправильність результату; 

-          визначає утруднення/помилки, долає виявлене 

утруднення/виправляє помилки з допомогою 

вчителя/однокласників. 

Достатній 

Учень/учениця виконує навчальні завдання на 

продуктивному рівні реалізації навчальної діяльності в 

аналогічних типових 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 стосується об’єктів завдань; ілюструє розуміння 

приколадами; контролює дотримання алгоритму дій, перевіряє 

результати виконання завдань можливими способами, робить 

висновок про досягнення результатів; визначає 

утруднення/помилки, знаходить спосіб подолання виявленого 



утруднення за наданими орієнтирами, самостійно виправляє 

помилки. 

Початковий 

Учень/учениця виконує навчальні завдання на рівні 

копіювання зразків після детального кількаразового ïx 

пояснення учителем за допомогою таких навчальних дій: 

-          розпізнає i називає об'єкти, пpo 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 операцїї короткими репліками на 

основі пропонованих запитань; співвідносить результат 

виконання завдання із зразком; констатує за підказкою 

правильність/ неправильність результату 

  

Оцінка е конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та 

його/її батьків (a6o осіб, що ïx замінюють). Інформування батьків про результати 

навчання може відбуватись під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів 

оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших носіях зворотного 

зв’язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації 

результатів навчання у свідоцтвах досягнень учня/учениці. 

Формувальне оцінювання здійснюється в психологічно комфортних умовах, що 

передбачають рівноправний діалог між учнем/ученицею та вчителем. Оцінювальну 

діяльність розпочинають із самооцінювання учнем/ученицею власної роботи (або 

взаємооцінювання результатів навчання учнями) i завершують оцінюванням 

результату учителем. 

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання. 

Формулювання об’єктивних i зрозумілих для учнів навчальних цілей. 

Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання. 

Формування суб’єктної позиції учнів у процесі оцінювання. 

Створення умов для формування уміння учнів аналізувати власну навчальну 

діяльність (рефлексія). 

Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів 

оцінювання. 

         Результати формувального оцінювання виражають вербальною оцінкою 

учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. 

Основою формулювання оцінювальних суджень можуть бути орієнтовні рамки 

оцінювання результатів навчання та очікувані результати, окреслені в освітній 

програмі. 

В оцінювальному судженні розкривають прогрес учнів та поради щодо 

подолання утруднень, за ïx наявності, у досягненні очікуваних результатів 

навчання відповідно до програмових вимог. 



Інформацію щодо сформованості певних результатів навчання учня/учениці та 

процесу ïx досягнення, які учень/учениця виявляє під час виконання усних завдань, 

практичних робіт тощо, рекомендації щодо ïx покращення учитель може фіксувати 

на носіях зворотного зв’язку з батьками (паперових/електронних щоденниках учнів 

тощо). 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу 

протягом навчального року проводять тематичні діагностувальні роботи. 

Тематична діагностувальна робота є засобом зворотного зв’язку стосовно 

опанування учнями частиною очікуваних/обов’язкових результатів навчання з метою 

оперативного регулювання та коригування освітнього процесу задля підвищення його 

ефективності. Ïï проводять з метою: 

визначення якісних i кількісних характеристик оволодіння певною, достатньо 

завершеною частиною навчального матеріалу відповідно до очікуваних результатів 

навчання, визначених в освітній програмі; 

виявлення утруднень в навчальній діяльності учнів, коригування освітнього 

процесу та (за потреби) внесення коректив до календарно- тематичного планування з 

метою подолання виявлених в учнів утруднень; 

прогнозування результатів навчання на наступному етапі опанування 

програмовим матеріалом з урахуванням шляхів удосконалення методики навчання. 

Змістовим наповненням тематичної діагностувальної роботи є система 

навчальних завдань, що передбачають різні рівні реалізації навчальної діяльності та 

за результатами виконання яких можна отримати об’єктивну інформацію про 

досягнення групи взаємопов’язаних очікуваних результатів навчання учня на 

певному етапі опанування програмовим матеріалом. 

Обсяг завдань у тематичній діагностувальній роботі визначають з урахуванням 

вікових можливостей учнів виконати завдання протягом 1 навчальної години, а зміст 

завдань, види навчальної діяльності добирають з урахуванням специфіки предмета 

вивчення, готовності учнів виконати завдання для виявлення результату. 

Діагностувальні роботи можуть містити завдання, які виконують усно (переказ, 

власне висловлення тощо), письмово (списування, диктант, тестові завдання тощо), 

практично (дослід, моделювання/ конструювання, виконання практичної роботи 

тощо) та завдання, що передбачають виконання роботи з допомогою електронних 

освітніх ресурсів. 

Завдання діагностувальних робіт пропонуємо добирати таким чином, щоб 

результат навчання, який оцінюють на даному етапі навчання, можна було чітко 

визначити за результатами виконання завдання. 

3 предметів мовно-літературної освітньої галузі (мова навчання) система 

тематичних діагностувальних робіт може містити такі навчальні завдання: 

аудіювання (2-4 кл.), читання вголос (1-4 кл.), читання мовчки (3-4 кл.), читання 

напам’ять (2-4 кл.), роботу з літературним твором/медіа текстом (2-4 кл.), діалог 

(усно/письмово, 2-4 кл.), усний переказ (2-4 кл.), письмовий переказ (3-4 кл.), усний 

твір (2-4 кл.), письмовий твір (4 кл.), списування (1-4 кл.), диктант (2-4 кл.), робота з 

мовними одиницями (2-4 кл.). Комбінаціі навчальних завдань у діагностувальних 

роботах учитель може визначати самостійно з урахуванням дидактичної доцільності 

ïx поєднання та часу, необхідного для виконання певного навчального завдання. 

Протягом року запропоновані види навчальних завдань у діагностувальних роботах 

можуть повторюватись. Кількість разів уміщення одного i того ж навчального 



завдання (кількість аудіювань, диктантів тощо) учитель може визначати з 

урахуванням особливостей формування певного очікуваного результату навчання та 

стану його досягнення учнями. 3 урахуванням дидактичної доцільності 

діагностувальна робота може бути представлена у тестовій формі й містити тестові 

завдання закритого i відкритого типів. 

3 предметів мовно-літературної освітньої галузі (мова вивчення) система 

тематичних діагностувальних робіт може містити такі навчальні завдання: 

аудіювання (1-4 кл.), читання (2-4 кл), говоріння (1-4 кл), письмо (2-4 кл.). 

Комбінування навчальних завдань у діагностувальних роботах вчитель може 

здійснювати самостійно. Водночас можна скористатися порадами щодо 

комбінування завдань у діагностувальних робіт з мови навчання. 

3 математики тематичні діагностувальні роботи можуть бути комбінованими, 

у тому числі з тестових завдань закритого й відкритого типів, та містити навчальні 

завдання на виявлення стану сформованості навичок читання, запису i порівняння 

чисел, обчислювальних навичок, навичок читання i запису математичних 

виразів/рівностей/нерівностей, розв’язування рівнянь, уміння розв’язувати задачі, 

розпізнавання й побудову геометричних фігур, оперування величинами тощо з 

урахуванням програмового матеріалу, що опрацьовувався. Водночас учитель може 

про них робіт, які передбачають перевірку одного із результатів навчання 

(обчислювальних навичок, уміння розв’язувати задачі тощо). Одна з тематичних 

діагностувальних робіт протягом року може передбачати виявлення стану 

сформованості навичок усних обчислень. Зміст завдань у такій роботі, зазвичай, може 

охоплювати різні змістові лінії навчальної програми з математики. 

3 інтегрованих курсів, змістове наповнення яких охоплюс природничу, 

соціальну i здоров’язбережувальну, громадянську та історичну освітні 

галузі, тематичні діагностувальні роботи можуть містити тестові завдання закритого 

i відкритого типів на виявлення стану опанування учнями програмового матеріалу, 

практичні роботи з картами, приладами, моделями, а також графічні poботи, за 

допомогою яких перевіряється вміння інтерпретувати інформацію за допомогою 

моделі, малюнка, схеми тощо. 

Система тематичних діагностувальних робіт у 3-4 класах може містити 

комплексні діагностувальні роботи для кожного класу, зміст яких охоплює мовно-

літературну, математичну, природничу освітню галузі. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх галузей, 

як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» i «Фізкультурна», а також з курсів 

за вибором, зазвичай, не проводять. 

Кількість i періодичність діагностувальних робіт з предмета 

вивчення/інтегрованого курсу учитель визначає самостійно під час складання 

календарно-тематичного плану. 

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за 

рік. Під час підсумкового оцінювання зіставляють навчальні досягнення учнів з 

очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів 

загальної середньої освіти. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть 

бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних 

суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з 

батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову 



оцінку за рік визначають з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого 

результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» i «Фізкультурна» здійснюють 

шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з 

урахуванням динаміки формування результату навчання. 

3 метою реалізації індивідуального підходу до учнів під час підсумкового 

оцінювання результатів навчання та створення можливостей кожному учню/учениці 

виявляти відповідальність за власне учіння i досягати максимально можливих 

результатів навчання за 10-15 днів до кінця навчального року узагальнюють 

результати навчання учнів з предметів вивчення/інтегрованих курсів за кожним 

блоком обов’язкових результатів навчання, який окреслений у свідоцтві досягнень, 

та визначають стан сформованості/рівень результатів навчання учня/учениці з 

урахуванням динаміки ïx формування. Учитель за рішенням педагогічної ради 

закладу може фіксувати в класному журналі або лише на носії зворотного зв’язку з 

батьками попередню оцінку за результатами підсумкового оцінювання. Пропонуємо 

дотримуватись конфіденційності під час інформування учнів та їхніх батьків про 

результати оцінювання. У разі виявлення бажання учнів (їхніх батьків) покращити 

отримані результати, учитель може запропонувати їм індпвідуалізовану 

діагностувальну роботу з виявлення стану сформованості тільки тих результатів, які 

учень хоче покращити. Таку роботу учні, зазвичай, виконують в межах 

індивідуальної роботи під час уроку. 

Підсумкову (річну) оцінку визначають з урахуванням індивідуалізованої 

діагностувальної роботи (якщо така проводилась) за умови, якщо виконання 

індивідуалізованої діагностувальної роботи засвідчус покращення результату 

навчання. Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі i свідоцтвах 

досягнень учнів. 

Відповідно до пункту 8 статті 12 Закону України «Про освіту» наприкінці 4 

класу, з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості 

освіти проводять державну підсумкову атестацію здобувачів початкової освіти, 

результати якої не впливають на підсумкову оцінку за рік. 

Підставою для зарахування учнів до 5 класу с свідоцтво досягнень учня, у якому 

результати навчання можуть бути схарактеризовані рівневою оцінкою, що 

затверджене рішенням педагогічної ради. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ 

         Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 6-11-х 

класів у закладі визначені нормативними документами: Наказом МОНУ від 

13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та Наказом МОНУ 

від 21.08.2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти» (додаток 2). 

1. Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність 

між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах 

відповідно до рівнів навчальних досягнень. 



2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, 

середній, достатній, високий (додатки 1 та 2). 

         Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, 

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

         Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний 

навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями 

навчальної діяльності. 

         Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, 

явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча 

у ній бракує власних суджень. 

         Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, 

системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, 

його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

         Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а 

також додає нові. 

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного 

вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за 

результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, 

групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні 

роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, 

контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів 

експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними 

об'єктами, виготовлення виробів. 

         При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються: 

• характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

• якість знань; 

• сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; 

• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

• вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези; 

• самостійність оцінних суджень. 

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з 

предметів інваріантної складової навчального плану закладу. 

         У 5-9 класах класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою 

(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. 

         У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим 

Критеріям позначається «не атестований». 

         Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими 

освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

  

 



Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, які 

здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту 

базової середньої освіти 

 

Рівні 

результатів 

навчання 

Бал Загальна характеристика 

І. 

Початковий 

1 Учень/учениця  розрізняє об'єкти вивчення 

2 Учень/учениця відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення   

3 Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання 

ІІ. Середній 4 Учень/учениця  з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію   

5 Учень/учениця  відтворює основний навчальний матеріал, з 

помилками й неточностями дає визначення понять, формулює 

правило 

6 Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо 

осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком 

ІІІ. 

Достатній 

7 Учень/учениця  правильно відтворює навчальний матеріал, 

знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії 

8 Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну 

діяльність; відповіді логічні, хоч і мають неточності 

9 Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує 

інформацію, використовує загальновідомі докази із 

самостійною і правильною аргументацією 

ІV. Високий 10 Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у 

практичній діяльності, робить висновки, узагальнення 

 11 Учень/учениця  має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, 

знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв'язує 

проблеми 



12 Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує, 

оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно 

користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані 

рішення 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

основної та старшої школи 

 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Вимоги до знань, умінь і навичок учнів 

Початковий 

1 Учні розрізняють об'єкти вивчення 

2 
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, 

мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3 

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконують елементарні завдання, 

потребують детального кількаразового їх пояснення 

Середній 

4 

Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі 

понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком 

певну операцію, дію 

5 

Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою 

вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення 

понять 

6 

Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують 

дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі 

значною допомогою вчителя. 

Достатній 

7 

Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

думок, частково контролюють власні навчальні дії. 

8 

Учні вміють розпізнавати об’єкти, які визначаються 

засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити 

засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних 

зв’язків; володіють уміннями на рівні застосування способу 

діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з 

незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з 

окремими неточностями. 

9 

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують 

знання в стандартних ситуаціях, володіють уміннями 

виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовують 

їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова 

діяльність). 

Високий 10 
Учні володіють системою понять у межах, визначених 

навчальними програмами, встановлюють як 



внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміють 

розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями 

різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими 

прикладами. 

11 

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових 

ситуаціях. 

12 

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи 

виконують під опосередкованим керівництвом; виконують 

творчі завдання. 

  

Українська мова та мови національних меншин 

Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних 

меншин здійснюється на основі компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

комунікативнодіяльнісного й соціокультурного підходів до шкільного мовного курсу, 

які насамперед мають забезпечити розвиток особистості учня, формування в нього 

мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних 

смаків і ціннісних орієнтацій. 

  

Оцінювання мовленнєвої компетентності учнів 

І. Аудіювання (слухання  розуміння) 

Оцінюється здатність учнів сприймати на слух незнайоме за змістом 

висловлювання з одного прослуховування: розуміти мету висловлювання; фактичний 

зміст; причиннонаслідкові зв’язки; тему й основну думку висловлювання; 

виражальнозображувальні засоби прослуханого тексту; давати оцінку прослуханому. 

  

ІІ. Читання 

Читання вголос 

Оцінюється здатність учнів: 

–   демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; 

–   виявляти вміння читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, 

відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм; 

–   виражати за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, 

стилю, авторський задум; 

–   пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості певною темою тощо); 

–   емоційно реагувати на прочитане; 

–   знаходити в тексті незнайомі слова. 

Вимоги до оцінювання 

Рівень Бали Характеристика читання 

Початковий 13 

Учні демонструють повільне, емоційно 

невиразне читання; структурують текст і речення; 

зрідка вдаються до засобів виразного читання, 

інтонують речення зі значною кількістю помилок; 



Середній 46 

Учні читають зі швидкістю, що наближається до 

норми, поділяючи текст на речення; демонструють 

недостатньо плавне й виразне читання; припускаються 

помилок в інтонуванні, вимові, не завжди роблять 

логічний наголос; читають недостатньо емоційно; не 

вирізняють  у тексті незнайомі слова. 

Достатній 79 

Учні читають плавно, емоційно виразно, з 

належною швидкістю, правильно інтонують речення й 

самостійно поділяють їх на смислові відрізки, але 

припускаються певних помилок чи недоліків (у 

вираженні авторського задуму, виконанні 

комунікативного завдання; дотриманні норм орфоепії, 

дикції тощо); не завжди вирізняють у тексті незнайомі 

слова. 

Високий 1012 

Учні читають плавно, швидко, емоційно виразно, 

із дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм; 

поділяють речення на смислові відрізки; розуміють 

авторський задум, стильові особливості тексту, 

успішно розв’язують комунікативне завдання; 

звертають увагу на незрозумілі слова. 

  

Читання мовчки 

Оцінюється здатність учнів: 

–   читати незнайомий текст із належною швидкістю; 

–   розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст; 

–   визначати причиннонаслідкові зв’язки між частинами тексту; 

–   відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання; 

–   спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор досягає мети; 

–   знаходити в тексті незнайомі слова; 

–   демонструвати різні види читання. 

  

ІII. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення) 

Діалогічне мовлення 

Оцінюється здатність учнів: ініціювати комунікативну взаємодію; 

налагоджувати й підтримувати міжособистісну комунікацію; адекватно реагувати на 

співрозмовника; демонструвати певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 

висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; добирати аргументи 

на підтвердження власної позиції; здійснювати адекватний добір мовновиражальних 

засобів; формулювати різні запитання й давати розгорнуту відповідь; у виборі рішень 

керуватися системою цінностей, схвалених суспільством; володіти типами 

мовленнєвої діяльності; відчувати стан співрозмовника; організовувати 

конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій; користуватися прийомами 

стимулювання й підтримування розмови; дотримуватися теми спілкування; 

дотримуватися норм літературної мови; демонструвати певний рівень вправності у 

процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо). 

  

 

 



Вимоги до оцінювання діалогічного мовлення 

Рівень Характеристика складених учнями діалогів Бали 

Початковий 

Учень (учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом 

мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання 

співрозмовника, а й формулювати прості й однотипні за будовою 

запитання, припускаючись помилок різного характеру; демонструє 

небагатий лексикофразеологічний запас; допускає мовні й логічні 

помилки; не ініціює спілкування; не використовує прийоми 

налагодження й підтримування контакту; губиться в конфліктній 

ситуації; комунікативної мети досягає частково. 

1-3 

Середній 

Учень (учениця) досягає комунікативної мети в діалозі з 

нескладної теми, дотримується основних правил поведінки під час 

розмови, норм етикету, проте йому бракує самостійності суджень, 

аргументації в досягненні комунікативної мети, лаконізму, 

інформаційної новизни; демонструє елементарні правила 

ввічливості під час розмови; як репліки використовує переважно 

прості й неповні речення; добирає переважно слабкі аргументи; 

ставить елементарні запитання, однак інколи губиться під час 

відповіді на поставлені йому запитання. 

4-6 

Достатній 

Учень (учениця) загалом вправно бере участь у діалозі на основі 

проблемної ситуації, демонструє достатню обізнаність у темі 

розмови, здатність ініціювати спілкування, вправність у доборі 

прийомів підтримування міжособистісної комунікації; 

дотримується культури мовлення, чітко висловлює думки, виявляє 

вміння формулювати цікаві запитання, дати влучну, дотепну 

відповідь; його репліки розгорнуті, змістовні, переконливі; у 

ставленні до співрозмовника толерантний, стриманий, коректний; 

але в діалозі трапляються недоліки: відхилення від теми, нечітко 

виражена особиста позиція співрозмовників, недостатньо сильних 

аргументів; у мовленні допускає помилки. 

7-9 

Високий 

Учень (учениця) вправно бере участь у діалозі на основі будьякої 

ситуації, уміє слухати й дотримується почерговості у розмові, 

демонструє мовну вправність (дотримання норм літературної мови, 

правил культури мовлення); добре обізнаний у темі розмови; 

переконливо й оригінально аргументує свою позицію, добираючи 

сильні докази, зокрема й з власного досвіду, зіставляє й аналізує 

різні погляди на предмет, із розумінням ставиться до думки іншого, 

дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові; 

виявляє здатність конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації. 

10-

12 

  

Монологічне мовлення 

Говоріння (усні переказ і твір); письмо (письмові переказ і твір) 

Оцінюється здатність учнів: виявляти обізнаність із теми, що розкривається 

(усно чи письмово); здобувати потрібну інформацію в різноманітних джерелах 

(зокрема користуватися ІКТ) для створення власних усних і письмових 

висловлювань; будувати висловлювання певного обсягу, типу й стилю, добираючи й 

упорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного 

життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, 



сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо) і 

використовуючи мовні засоби оформлення; продукувати чітке, плавне, зв’язне 

мовлення з ефективною логічною структурою, що допомагає слухачеві сприйняти й 

запам’ятати почуте; будувати композиційно й змістовно завершене висловлювання; 

ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; формулювати основну думку 

висловлювання; розкривати тему висловлювання тощо. 

Під час оцінювання усного монологічного мовлення враховуються також такі 

аспекти: здатність дотримуватися культури мовлення й правил спілкування з 

урахуванням мовленнєвих ситуацій; виявляти певний рівень творчої діяльності; 

вільно й невимушено триматися перед слухачами, підтримувати з ними зоровий 

контакт; доцільно й ефективно використовувати позамовні засоби (постава, міміка, 

жести). 

 

Вимоги до оцінювання монологічного мовлення 

Рівень Бали 
Характеристика змісту 

виконаної роботи 

Грамотність 

Припустима 

кількість 

орфографічних і 

пунктуаційних 

помилок 

Припустима 

кількість 

лексичних, 

граматичних і 

стилістичних 

помилок 

I. 

Початковий 

1 

Учень (учениця)будує лише 

окремі не пов’язані між собою 

речення; бідне лексичне і 

граматичне оформлення роботи. 

15-16 

і більше 
  

2 

Створений учнем (ученицею) 

текст (висловлювання) 

характеризується 

фрагментарністю, думки 

викладаються на елементарному 

рівні; лексика і граматична 

будова мовлення потребують 

збагачення й урізноманітнення. 

13-14 9-10 

3 

Учень (учениця)демонструє 

висловлювання, що не є 

завершеним текстом; у роботі 

порушена послідовність й 

чіткість викладення власних 

думок; недостатньо сформовані 

вміння дотримуватися змістової і 

стилістичної єдності; активний 

словник бідний, граматична 

будова висловлювання 

недосконала. 

11-12   

II. Середній 4 

Створений учнем (ученицею) 

текст (висловлювання) за 

обсягом становить трохи більше 

9-10   



половини від норми й 

характеризується  певною 

завершеністю, зв’язністю; бракує 

повноти, ґрунтовності, 

послідовності й переконливості у 

формулюванні думок; порушено 

пропорційність композиційних 

частин; чіткішого розмежування 

потребують основна й 

другорядна інформація; 

урізноманітнення потребує 

лексикофразеологічний запас і 

граматична будова; немає 

самостійних суджень і 

висновків. 

5 

За обсягом робота близька до 

норми, композиційно завершена; 

проте потребує більше 

самостійних суджень, 

узагальнень і ґрунтовних 

висновків; удосконалення 

потребує лексичне оформлення; 

основна думка формулюється 

невиразно, стандартно; бракує 

сильних аргументів, яскравих 

мовних засобів. 

7-8 7-8 

6 

За обсягом висловлювання сягає 

норми; композиційна будова 

пропорційна; для повного 

розкриття теми бракує 

доказовості, самостійних 

суджень; виклад загалом 

зв’язний, але учень не вміє 

самостійно творчо мислити, 

належно аргументувати думки, 

влучно добирати слова й вирази, 

демонструвати багатство 

синтаксичних конструкцій. 

5-6   

III. 

Достатній 
7 

Учень (учениця) виявляє 

обізнаність із теми; демонструє 

здатність самостійно створювати 

зв’язний, із елементами 

самостійних суджень текст, (з 

урахуванням виду  переказу), 

вдало добирає лексичні засоби 

(використовує авторські засоби 

виразності, образності 

мовлення), але подекуди 

4 56 



порушує логіку викладу думок; 

бракує сильних аргументів на 

користь  основної думки; 

потребує вдосконалення 

грамотність і збагачення 

засобами виразності активний 

словник. 

8 

Учень (учениця) самостійно 

будує  (з урахуванням виду 

переказу), осмислене 

висловлювання; виявляє 

обізнаність із теми, добирає 

переконливі аргументи на 

користь власної позиції, однак 

словник, граматичне і 

стилістичне оформлення роботи 

потребують урізноманітнення. 

3 

9 

Учень (учениця) демонструє 

здатність самостійно будувати 

висловлювання певного обсягу, 

типу і стилю, добираючи й 

упорядковуючи необхідний для 

реалізації задуму матеріал; 

виклад думок послідовний, 

достатній для розкриття теми, 

логічний (з урахуванням виду 

переказу); авторська позиція 

загалом чітка й зрозуміла; вдало 

дібрано лексичні засоби, однак 

потребує вдосконалення 

граматичне оформлення роботи; 

урізноманітнює синтаксичну 

будову твору; демонструє 

навички робити висновки й 

узагальнення; розмежовувати 

сильні й слабкі аргументи. 

1+1 

(НЕГРУБА) 

IV. 

Високий 
10 

Учень (учениця) самостійно 

будує (з урахуванням виду 

переказу) текст, орієнтований на 

комунікативне завдання, чітко 

дотримується композиційної 

пропорційності, висловлює 

власну думку, аргументує різні 

погляди на проблему (зіставляє 

свою позицію з авторською), 

робота демонструє багатий 

активний 

лексикофразеологічний словник, 

1 3 



граматичну 

правильність;  дотримується 

стильової єдності й виразності 

тексту. У роботі бракує засобів 

мовної виразності. 

11 

Учень (учениця) самостійно 

будує (з урахуванням виду 

переказу) оригінальний текст, 

орієнтований на комунікативне 

завдання, чітко дотримується 

композиційної пропорційності, 

висловлює власну думку, 

аргументує різні погляди на 

проблему (зіставляє свою 

позицію з авторською), робота 

демонструє багатий активний 

лексикофразеологічний словник 

і мовну  грамотність; здатність 

творчо мислити, уявляти, 

фантазувати, дотримується 

стильової єдності й виразності 

тексту; використовує мовні 

засоби виразності. 

1 (негруба) 2 

12 

Учень (учениця) самостійно 

будує (з урахуванням виду 

переказу) яскравий оригінальний 

за ідеєю й мовним оформленням 

текст, орієнтований на 

комунікативне завдання, чітко 

дотримується композиційної 

пропорційності,   висловлює 

власну думку, аналізує різні 

погляди на той самий предмет, 

добирає переконливі аргументи 

на користь тієї чи іншої позиції, 

робота демонструє багатий 

активний 

лексикофразеологічний словник 

і мовну  грамотність; здатність 

творчо мислити, уявляти, 

фантазувати, робота 

відзначається стилістичною 

довершеністю, наявністю 

оригінальних мовних засобів 

виразності. 

Робота відзначається багатством 

слововживання, граматичною 

– 1 



правильністю й різноманітністю, 

стилістичною довершеністю. 

  

Оцінювання мовної компетентності учнів 

ІV. Оцінювання знань з мови й мовних умінь 

У процесі навчання української мови та мов національних меншин 

застосовують такі види контролю: поточний, тематичний, семестровий, річний і 

державна підсумкова атестація. 

Поточне оцінювання розглядаємо як обов’язковий компонент процесу 

оволодіння учнями навчальним матеріалом уроку. Поточний контроль здійснюється 

в процесі поурочного вивчення теми. Основні завдання його такі: мотивувати учнів 

до активної діяльності; визначати рівень розуміння й первинного засвоєння учнями 

окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними й засвоєним змістом 

попередніх тем; закріплювати здобуті знання, набуті вміння й навички. Цей вид 

контролю має усну й письмову форми, що передбачають різні види. 

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання у 

тестовій формі, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп 

пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні 

варіанти виконання завдань тестового характеру й самостійно дібрані приклади. 

Перевірці підлягають знання й уміння з мови, необхідні передусім для 

правильного використання мовних одиниць. Учням пропонується розпізнавати 

вивчені мовні явища; групувати, класифікувати; сполучувати слова, доповнювати, 

трансформувати речення, добираючи належну форму слова, потрібну лексему, 

відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у групі пов’язаних 

між собою речень тощо; виявляти розуміння значення мовних одиниць та 

особливостей їх використання в мовленні. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок і з урахуванням 

контрольної (тестової) роботи з мовної теми. 

Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок й обов’язкових 

робіт із різних видів мовленнєвої діяльності й правопису з урахуванням рівня 

сформованості навичок учня працювати самостійно й у колективі. Річний бал 

виставляють на основі семестрових балів. 

  

V. Оцінювання правописної компетентності учнів 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні 

правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки 

відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформлювати 

роботу. 

Основною формою контролю за рівнем сформованості в учнів правописної 

компетентності є контрольний диктант. Матеріалом є текст, доступний для учнів 

певного класу. 

Контрольна перевірка з української мови та мов національних меншин 

здійснюється фронтально та індивідуально. Фронтально оцінюються: аудіювання, 

читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й уміння. 

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. Результати 

оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. 

Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять. 



  

Українська та світова література, літератури національних меншин 

Головною метою вивчення предметів «Українська література», «Світова 

література», «Літератури національних меншин» у загальноосвітніх навчальних 

закладах є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової 

літератури і культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, 

формування комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих 

здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної 

культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва 

слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання: 

• формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво 

слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та 

інших народів світу; 

• виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього 

людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну 

толерантність, здатність формувати, формулювати й активно відстоювати власну 

точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, зберігати й 

примножувати кращі національні традиції; 

• відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього тексту, 

здатність сприймати його з урахуванням авторської концепції й індивідуального 

стилю, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та 

історичному контекстах; 

• давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і 

термінів, потрібних для повноцінної інтерпретації художніх текстів, розуміння 

головних закономірностей перебігу літературного процесу; 

• навчати учнів визначати національну своєрідність і загальнолюдську 

значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками 

різних національних літератур та різних видів мистецтв; 

• розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, 

асоціативне, абстрактне, критичне, логічне тощо); 

• формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність 

засвоювати духовноестетичний потенціал художньої літератури; 

• виховувати повагу до книги як універсального носія інформації, 

• відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової 

культури; 

• прищеплювати школярам високий естетичний смак. 

На уроках літератури домінантною формою навчання і контролю за 

досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної 

діяльності і спонукає учнів розмірковувати, робити узагальнення і висновки, 

аргументовано висловлювати власні думки. Під час такого оцінювання обов’язковим 

має стати: контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення 

рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й 

інтерпретації, перевірка виконання усних і письмових робіт, виразне читання 

художніх текстів. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української, світової та літератур 

національних меншин має здійснюватися за такими вимогами: 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

I. Початковий 

1 

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на 

елементарному рівні, називає окремий літературний факт або 

явище. 

2 

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на 

елементарному рівні, називає окремі літературні факти або 

явища. 

3 
Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал, відтворює 

окремий фрагмент твору (з допомогою вчителя). 

II. Середній 

4 

Учень (учениця) частково відтворює навчальний матеріал на 

репродуктивному рівні, дає визначення літературного явища 

без посилання на текст. 

5 

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і з допомогою 

вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного 

твору. 

6 

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал, відтворює 

значну його частину з допомогою вчителя і самостійно 

знаходить приклади у тексті. 

ІІІ. Достатній 

7 

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу 

літературного твору за поданим учителем зразком, наводить 

окремі власні приклади на підтвердження певних суджень. 

8 

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками 

текстуального аналізу художнього твору, під керівництвом 

учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на 

підтвердження висловленого судження або висновку. 

9 

Учень (учениця) володіє матеріалом, навичками текстуального 

аналізу на рівні ціліснокомплексного уявлення про певне 

літературне явище, під керівництвом учителя аналізує і 

виправляє допущені помилки; добирає аргументи на 

підтвердження висловленого судження або висновку. 

ІV. Високий 

10 

Учень (учениця) добре володіє матеріалом та навичками 

ціліснокомплексного аналізу художнього твору,самостійно 

оцінює окремі літературні явища, знаходить і виправляє 

допущені помилки, працює із різними джерелами інформації, 

систематизує дібраний матеріал. 

11 

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, 

вміннями і навичками ціліснокомплексного аналізу 

художнього твору,  висловлює свої думки, самостійно оцінює 

явища культурного життя,аргументуючи власну позицію щодо 

них, виявляє початкові творчі здібності. 

12 

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками 

ціліснокомплексного аналізу літературного твору, виявляє 

особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень 

щодо різноманітних навчальних завдань, до використання 



набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, має 

схильність до літературної творчості. 

  

Іноземні мови 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів 

поточного оцінювання  спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови 

або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на 

основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час 

виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не 

враховуються. 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці 

семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, 

письмо). Оцінка за семестр виставляється на основі тематичних оцінок та 

семестрового оцінювання. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

  Аудіювання* 

1 
Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у 

мовленні, яке звучить в уповільненому темпі. 

2 

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені 

словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому 

темпі. 

3 

Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені 

речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому 

мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому 

темпі. 

Середній 

4 

Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та 

мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В 

основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому 

використаний знайомий мовний матеріал. 

5 

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі  текстів, побудованих на вивченому 

мовному матеріалі. 

6 

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, 

побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять 

певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися. 

Достатній 7 

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому 

мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу 

частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних 

суджень, опису, аргументації. 



8 

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного 

мовлення у межах тематики ситуативного мовлення яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися. В основному сприймає на слух 

експліцитно надану інформацію. 

9 

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, а також сприймає основний зміст 

повідомлень та фактичну інформацію імпліцитно надану у 

повідомленні.  

Високий 

10 

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, а також основний зміст чітких 

повідомлень різного рівня складності. 

11 

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити 

певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з 

незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в 

вигляді оціночних суджень, опису, аргументації. 

12 

Учень (учениця) без особливих зусиль розуміє тривале 

мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух 

надану фактичну інформацію у повідомленні. 

* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, 

тематика  текстів  формуються вчителем  відповідно до Програмових вимог, для 

кожного етапу навчання та типу навчального закладу; 

Початковий 

  Читання* 

1 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені 

слова на основі матеріалу, що вивчався. 

2 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені 

словосполучення  на основі матеріалу, що вивчався. 

3 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі прості 

непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався. 

Середній 

4 

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. 

Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді 

оціночних суджень за умови, що в текстах використовується 

знайомий мовний матеріал. 

5 

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє 

частково знаходити необхідну інформацію у вигляді 

оціночних суджень, опису за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал. 

6 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням  тексти, які 

можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну 



інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації 

за умови, що в текстах використовується знайомий мовний 

матеріал. 

Достатній 

7 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням і тексти, які 

містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в 

текстах інформативного характеру. 

8 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які 

містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і 

аналізувати потрібну інформацію. 

9 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням  тексти, 

використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, 

аналізувати її та робити відповідні висновки. 

Високий 

10 

Учень (учениця) уміє читати з розумінням основного змісту 

тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи 

логічні зв’язки всередині речення та між реченнями. 

11 

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні 

висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його 

окремими частинами. 

12 

Учень (учениця) уміє читати  тексти, аналізує їх і робить 

висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. 

В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного 

рівня складності. 

* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем 

відповідно до Програмових вимог   для кожного етапу навчання та типу 

навчального закладу.; 

Початковий 

  Говоріння* 

1 

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте 

не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає 

фонематичні помилки. 

2 

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені 

словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх 

у мовленні, допускає фонематичні помилки. 

3 

Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені 

речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні 

поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану 

тему, допускає фонематичні помилки. 

Середній 

4 

Учень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та 

підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні структури. На 

запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору. 

5 

Учень (учениця) уміє в основному логічно побудувати 

невеличке монологічне висловлювання та діалогічну 

взаємодію, допускаючи незначні  помилки при використанні 



лексичних одиниць. Всі звуки в потоці мовлення 

вимовляються правильно. 

6 

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює 

та закінчує розмову відповідно до мовленнєвої ситуації. Всі 

звуки в потоці мовлення вимовляються правильно. 

Достатній 

7 

Учень (учениця) уміє зв’язно висловлюватися відповідно до 

навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, 

простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого 

або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та 

відповідати на них. 

8 

Учень (учениця) уміє логічно висловитися у межах вивчених 

тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі 

змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи 

власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати 

бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє 

відповідно до комунікативних завдань використовувати 

лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає 

фонематичних помилок. 

9 

Учень (учениця) уміє логічно висловлюватися у межах 

вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, 

почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи 

розгорнуті репліки, відповідно до комунікативних завдань 

використовує лексичні одиниці і граматичні структури, не 

допускає фонематичних помилок. 

Високий 

10 

Учень (учениця) уміє без підготовки висловлюватися і вести 

бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні 

структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативних 

завдань, не допускає фонематичних помилок. 

11 

Учень (учениця) уміє логічно і в заданому обсязі побудувати 

монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, 

використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці 

відповідно до комунікативного завдання, не допускаючи при 

цьому фонематичних помилок. 

12 

Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в 

межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись 

мовними та мовленнєвими засобами. 

* Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному 

мовленні, характер і тематика, лексична і граматична  наповнюваність 

визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог  для кожного етапу 

навчання та типу навчального закладу.; 

 

 

Письмо* 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Характеристика навчальних 

досягнень учня (учениці) 

Грамотність 

Припустима 

кількість 

Припустима 

кількість 

лексичних, 



орфографічних 

помилок 

граматичних 

та 

стилістичних 

помилок 

Початковий 

1 

Учень (учениця) уміє писати 

вивчені слова. допускаючи при 

цьому велику кількість 

орфографічних  помилок. 

8 9 

2 
Учень (учениця) уміє писати 

вивчені словосполучення. 
6 9 

3 

Учень (учениця) уміє писати 

прості непоширені речення 

відповідно до комунікативної 

задачі, проте зміст 

повідомлення недостатній за 

обсягом для розкриття теми 

та  інформативно насичений. 

6 8 

Середній 

4 

Учень (учениця) уміє написати 

листівку за зразком, проте 

використовує обмежений запас 

лексики та граматичних 

структур, допускаючи помилки, 

які утруднюють розуміння 

тексту. 

6 6 

5 

Учень (учениця) уміє написати 

коротке повідомлення за 

зразком у межах вивченої теми, 

використовуючи обмежений 

набір засобів логічного зв’язку 

при цьому відсутні з'єднувальні 

кліше, недостатня 

різноманітність вжитих 

структур, моделей тощо 

45 5 

6 

Учень (учениця) уміє написати 

коротке повідомлення/ листа за 

зразком відповідно до 

поставленого комунікативного 

завдання, при цьому вжито 

недостатню кількість 

з'єднувальних кліше та 

посередня різноманітність 

вжитих структур, моделей 

тощо. 

45 5 

Достатній 7 

Учень (учениця) уміє написати 

коротке повідомлення за 

вивченою темою за зразком 

відповідно до заданої 

4 4 



комунікативної ситуації, 

допускаючи при цьому ряд 

помилок при використанні 

вивчених граматичних 

структур. Допущені помилки 

не порушують сприйняття 

тексту, у роботі вжито 

ідіоматичні звороти, 

з'єднувальні кліше, 

різноманітність структур, 

моделей тощо. 

8 

Учень (учениця) уміє без 

використання опори написати 

повідомлення за вивченою 

темою, зробити нотатки, 

допускаючи ряд помилок 

при  використанні лексичних 

одиниць. Допущені помилки не 

порушують сприйняття тексту, 

у роботі вжито ідіоматичні 

звороти, з'єднувальні кліше, 

різноманітність структур, 

моделей тощо. 

3 3 

9 

Учень (учениця) уміє написати 

повідомлення на 

запропоновану тему, заповнити 

анкету, допускаючи ряд 

орфографічних помилок, які не 

утруднюють розуміння 

інформації, у роботі вжито 

ідіоматичні звороти, 

з'єднувальні кліше, 

різноманітність структур, 

моделей тощо. 

3 2 

Високий 10 

Учень (учениця) уміє написати 

повідомлення, висловлюючи 

власне ставлення до проблеми, 

написати особистого листа, при 

цьому правильно 

використовуючи вивчені 

граматичні структури 

відповідно до комунікативного 

завдання, використовуючи 

достатню 

кількість  ідіоматичних 

зворотів, з'єднувальних кліше, 

моделей тощо. 

2 1 



11 

Учень (учениця) уміє написати 

повідомлення, правильно 

використовуючи лексичні 

одиниці в рамках тем, 

пов’язаних з повсякденним 

життям. надаються при 

наявності несуттєвих 

орфографічних помилок, які не 

порушують акту комунікації 

(британський або 

американський варіанти 

орфографії, орфографічні 

помилки в географічних назвах 

тощо). 

12   

12 

Учень (учениця) уміє надати в 

письмовому вигляді 

інформацію відповідно до 

комунікативних завдань, 

висловлюючи власне ставлення 

до проблеми, при цьому 

правильно використовуючи 

лексичні одиниці та граматичні 

структури. 

    

* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота 

розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності 

наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для 

кожного етапу навчання та типу навчального закладу. 

Історія 

При оцінюванні навчальних досягнень з історії за основу береться: 

–   поступове зростання рівня вимог до учнів від класу до класу відповідно до 

рівня набуття учнями ключових та предметних компетентностей; 

–   рівень оволодіння основними питаннями змісту та переліком вмінь і 

навичок, що їх учні мають набути під час вивчення курсів історії України та 

всесвітньої історії відповідно з врахуванням вікових особливостей пізнавального 

процесу школярів. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Характеристика навчальних досягнень 

учня (учениці) 

  1 

Учень (учениця) може повторити тему уроку, 

назвати однедва поняття, які вивчалися протягом 

теми, одну-дві події, персоналії чи 

історикогеографічні об’єкти, що вивчалися протягом 

теми. 

Початковий 2 

Учень (учениця) називає декілька подій, дат, 

історичних постатей або історикогеографічних 

об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на 



рівні «так ні»; має загальне уявлення про лічбу часу 

в історії 

3 

Учень (учениця) двоматрьома простими 

реченнями може розповісти про історичну подію чи 

постать; впізнати її за описом; співвіднести рік зі 

століттям, століття – з тисячоліттям; може пояснити 

легенду  історичної карти 

Середній 

4 

Учень (учениця) репродуктивно відтворює 

невелику частину навчального матеріалу теми, з 

використанням понять та термінів, що подані у тексті 

підручника, називаючи однудві основні дати; 

розпізнає на історичній карті різноманітні 

історикогеографічні об’єкти та використовує карту 

для локалізації історичного змісту підручника за 

допомогою вчителя 

5 

Учень (учениця) з допомогою вчителя 

відтворює основний зміст навчальної теми, визначає 

окремі ознаки історичних понять, називає дати подій, 

що вивчаються; показує на карті 

історикогеографічний об’єкт з використанням 

легенди карти; розпізнає різноманітні історичні 

джерела за їх видами (речові, візуальні, етнографічні, 

текстові тощо) 

6 

Учень (учениця) самостійно відтворює 

фактичний матеріал теми, розповідає про історичну 

постать на основі матеріалів підручника, встановлює 

хронологічну послідовність трьохчотирьох подій; 

користується джерелами історичної інформації і за 

допомогою вчителя використовує для пояснення 

основного змісту теми 

Достатній 

7 

Учень (учениця) послідовно і логічно 

відтворює навчальний матеріал теми, виявляє 

розуміння історичної термінології, характеризує 

події (причини, наслідки, значення), виокремлює 

деякі ознаки явищ та процесів; самостійно «читає» 

історичні карти з допомогою їх легенди; самостійно 

працює з матеріалами підручника, встановлює 

відповідність подій та явищ 

8 

Учень (учениця) володіє навчальним 

матеріалом і використовує знання за аналогією, дає 

правильне визначення історичних понять та 

користується ними, аналізує описані історичні факти, 

порівнює однорідні історичні явища, визначає 

причиннонаслідкові зв’язки між ними, встановлює 

синхронність подій у межах періоду  з курсу історії 

України та всесвітньої історії; використовує 

історичну карту як джерело знань 



9 

Учень (учениця) оперує навчальним 

матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює 

нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними 

фактами; розпізнає історичний факт та його 

інтерпретацію; дає порівняльну характеристику 

історичних явищ, самостійно встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки; синхронізує події у 

межах курсу, аналізує зміст історичної карти 

Високий 

10 

Учень (учениця) використовує набуті знання 

для вирішення нової навчальної проблеми; виявляє 

розуміння історичних процесів; робить 

аргументовані висновки, спираючись на 

запропоновані історичні джерела; порівнює і 

систематизує дані історичних  джерел, включаючи 

історичні карти; синхронізує події вітчизняної та 

всесвітньої історії  в межах вивченого історичного 

періоду 

11 

Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, 

може аргументовано висловлювати власні судження 

в усній та письмовій формі, співвідносити історичні 

процеси з періодом на основі наукової періодизації 

історії; аналізує історичні джерела в їх 

багатоаспектному та багато перспективному вимірі. 

12 

Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; самостійно характеризує історичні 

явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє 

виокремити проблему і визначити шляхи її 

розв’язання; самостійно добирає інформацію про 

минуле, аналізує та узагальнює її, пов’язує конкретну 

тему з широким історичним 

контекстом,  використовує міжпредметні  зв’язки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

І ступінь 

1-АБ, 2-АБ кл. – за Типовим навчальним планом для початкової школи з українською мовою навчання, 

відповідно до НУШ – 2 за  програмою  О. Я. Савченко, до наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 №1272 

Назва 

освітньої  галузі 

Назва  

навчального  

предмета 

Кількість 

годин  на  тиждень 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 7/245 7/245 7/245 7/245 

Англійська мова 2/70 2/70 3/105 3/105 

Математична  Математика  4/140 4/140 4/140 4/140 

Я досліджую світ 

Я досліджую світ 

(природнича, громадянська 

й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Технологічна Трудове навчання 1/35 1/35 1/35 1/35 

Інформатична інформатика — — 1/35 1/35 

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 

Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 

Фізкультурна Фізична культура 3/105 3/105 3/105 3/105 

Усьго  19 + 3 19 + 3 21 + 3 21 + 3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

    

 Українська мова 1/35 1/35 1/35 1/35 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження учня 
20/700 20/700 22/770 22/770 

сумарна кількість навчальних годин інваріативної та 

варіативної складових, що фінансуються з бюджету 

(без урахування поділу на групи) 

23/805 23/805 25/875 25/875 

 
 



Додаток № 2 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

І ступінь 

3-А, 3-Б, 4-Б, 4-В кл. – за Типовим навчальним планом для початкової школи з українською мовою навчання, 

відповідно до НУШ – 2 за  програмою  О. Я. Савченко, до наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 № 1273 

Назва 

освітньої  галузі 

Назва  

навчального  

предмета 

Кількість годин  на  тиждень 

3-А 
3-Б 4-Б 4-В 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 7 7 7 7 

Англійська мова 3 3 3 3 

Математична  Математика  5 5 5 5 

Я досліджую світ 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна галузі) 

3 

3 3 3 

Технологічна Трудове навчання 1 1 1 1 

Інформатична інформатика 1 1 1 1 

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3 

Усьго  22 + 3 22 + 3 22 + 3 22+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

 

   

 Українська мова 1 1 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня 23/805 
 

23/805 

 

23/805 

23/805 

сумарна кількість навчальних годин інваріативної та варіативної 

складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи) 

26 

 

26 

 

26 

26 

 

 

 

 



Додаток № 3 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

І ступінь 

 2-В, 3-В, 4-А кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів І ступеню з 

навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 №140 

 

Назва 

освітньої  галузі 

Назва  

навчального  

предмета 

Кількість   

годин  на  тиждень 

2-В 3-В 4-А 

Мовно-літературна  
Українська мова 6 6 6 

Іноземна мова 3 3 3 

Математична  Математика  4 4 4 

Мовно-літературна (література) 

Я пізнаю світ 8 8 

 

 

 

 

8 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Мистецька 

Інформатична  ― 1 1 

Мистецька Мистецтво 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 2 2 

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження учня 

 21 + 3 22 + 3 22+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять 

1 1 
 

1 

Індивідуальні заняття 1 1 1 

Загальна кількість навчальних годин,  
що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

25 26 
26 

 

 



Додаток № 4 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

 5-А кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з навчанням 

українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 №140 

Освітні  

галузі 

Навчальні  

предмети 

Кількість годин на тиждень 

5-А 

Мови і літератури 

Українська мова 4 

Українська література 1,5 

Іноземна мова (англійська)  5 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 

Історія України 1 

Всесвітня історія ― 

Навчаємося разом 2 

Мистецтво  

Образотворче мистецтво - 

Музичне мистецтво - 

Мистецтво  1 

Математика 

Математика  6 

Алгебра ― 

Геометрія ― 

Природознавство 

Природознавство Моя планета Земля 2 

Природознавство Твої фізичні відкриття 1 

Географія ― 

Фізика ― 

Хімія ― 

Технології 

Трудове  

навчання 
1 

Інформатика 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  - 

Фізична культура 3 

РАЗОМ: 27  +3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 

Еврика 
0,5 

Курси за вибором 

Українознавство (35 год.) - 

Факультативи 

Логіка (35 год.) - 

Історія рідного краю (35 год.) - 

Хоровий спів (17 год.) - 

Гранично допустиме навантаження 28 

ВСЬОГО: 31 

 

 

 

 



Додаток № 5 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

 5-Б кл. – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 № 235 

Освітні  

галузі 

Навчальні  

предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

5-Б 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Зарубіжна література  2 

Іноземна мова (англійська) 4 

Громадянська та 

історична  

Інтегрований курс «Досліджую історію і 

суспільство» 
1 

Мистецька  Мистецтво 2 

Математична Математика  6 

Природнича Пізнаю природу 2 

Технологічна 
STEM 1 

Технології 1 

Соціальна і 

здоровязбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та 

добробут» 
1 

Етика 1 

Інформатична Інформатика  1 

Фізична культура Фізична культура 3 

РАЗОМ (без фізичної культури) 26+3 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за 

вибором, проведення 
2 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 

ВСЬОГО (+ фізична культура; без урахування поділу класів на групи 31 

 

 

 



Додаток № 6 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

 

7-А, 8-А кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів, з навчанням 

українською мовою і вивченням двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10. 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

7-А 8-А 

Мови і літератури 

Українська мова 2,5 2 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова (англійська мова) 2  2 

Друга іноземна мова (французька мова) 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільствознавство 

Історія України 1 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Правознавство  — - 

Мистецтво  

Образотворче мистецтво 1 - 

Музичне мистецтво 1 - 

Мистецтво  — 1 

Математика 

Математика  - - 

Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Природознавство 

Природознавство — - 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика 2 2 

Хімія 1,5 2 

Технології 
Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 

Фізична культура 3 3 

РАЗОМ: 29 + 3 29,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття 
3 3,5 

Курси за вибором 

Українознавство (35 год.) 1 1 

Факультативи 

Логіка  (35 год.) 1 1 

Французька мова (35 год.) —  

Історія рідного краю (17 год.) - 0,5 

Етнографія (35 год.) 1 1 

Гранично допустиме навантаження 32 33 

ВСЬОГО: 32 + 3 33+3 

 



 

Додаток № 7 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

 6-В кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з навчанням 

українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 №140 

Освітні  

галузі 

Навчальні  

предмети 

Кількість годин на тиждень 

6-В 

Мови і літератури 

Українська мова 4 

Українська література 1,5 

Іноземна мова (англійська)  5 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 

Історія України 1 

Всесвітня історія 1 

Навчаємося разом 2 

Мистецтво  

Образотворче мистецтво - 

Музичне мистецтво - 

Мистецтво  1 

Математика 

Математика  6 

Алгебра ― 

Геометрія ― 

Природознавство 

Природознавство Моя планета Земля - 

Природознавство Твої фізичні відкриття 1 

Географія 2 

Біологія  2 

Хімія ― 

Технології 
Технології 1 

Інформатика 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  - 

Фізична культура 3 

РАЗОМ: 31  +3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 

Еврика 
0,5 

Курси за вибором 

Українознавство (35 год.) - 

Факультативи 

Логіка (35 год.) - 

Історія рідного краю (35 год.) - 

Хоровий спів (17 год.) - 

Гранично допустиме навантаження 31 

ВСЬОГО: 34 

 

 

 

 

 



Додаток № 8 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

 6-А, 6-Б, 7-Б, 7-В, 8-Б, 8-В кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів, з 
навчанням українською мовою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 405, таблиця 1. 
 

Освітні  
галузі 

Навчальні  
предмети 

Кількість годин на тиждень 

6-А 6-Б 7-Б 7-В 8-Б 8-В 

Мови і 
літератури 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 
(англійська)  

3 3 3 3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 

Суспільствознавс
тво 

Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 

Правознавство  ― ― ― ―   

Мистецтво  

Образотворче 
мистецтво 

1 1 1 1   

Музичне мистецтво 1 1 1 1   

Мистецтво  ― ― ― ― 1 1 

Математика 

Математика  4 4 — ―   

Алгебра ― ― 2 2 2 2 

Геометрія ― ― 2 2 2 2 

Природознавств
о 

Природознавство ― ― ― ―   

Біологія 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 2 2 

Фізика ― ― 2 2 2 2 

Хімія ― ― 1,5 1,5 2 2 

Технології 
Трудове  
навчання 

2 2 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 2 2 

Здоров’я і 
фізична культура 

Основи здоров’я  1 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

РАЗОМ: 
26,5+3 26,5+3 28+3 28+3 

28,5+
3 

28,5+
3 

Додатковий час на навчальні предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття 

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

  

Українознавство (35 год.) 1 1 1 1 1 1 

  

Логіка (35 год.) 1 1 1 1 1 1 

Історія рідного краю (35 год.) 1 1 ― ― 1 1 

Хоровий спів (17 год.) 0,5 0,5 0,5 0,5   

Гранично допустиме навантаження 31 31 32 32 33 33 

ВСЬОГО: 30+3 30+3 30,5+3 
30,5+

3 
31,5+

3 
31,5+

3 
 



Додаток № 9 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101» 

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІ ступінь 

9-А, 9-Б, 9-В кл. – за Типовою освітньою програмою загальноосвітніх навчальних закладів, з навчанням 

українською мовою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, 

таблиця 1. 

Освітні  
галузі 

Навчальні  
предмети 

Кількість  
годин на тиждень 

9-А 9-Б 9-В 

Мови і 
літератури 

Українська мова 2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова (англійська)  3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільствознавс
тво 

Історія України 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 

Правознавство  1 1 1 

Мистецтво  

Образотворче мистецтво ― ― ― 

Музичне мистецтво ― ― ― 

Мистецтво  1 1 1 

Математика 

Математика  ― ― ― 

Алгебра 2 2 2 

Геометрія 2 2 2 

Природознавств
о 

Природознавство ― ― ― 

Біологія 2 2 2 

Географія 1,5 1,5 1,5 

Фізика 3 3 3 

Хімія 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 

Інформатика 2 2 2 

Здоров’я і 
фізична культура 

Основи здоров’я  1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 

РАЗОМ: 30+ 3 30 + 3 30+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 
індивідуальні заняття 

3 3 
3 

Курси за вибором  

Українознавство (35 год.) 1 1 1 

 Факультативи   

Логіка (35 год.) 1 1 1 

Етногеографія  1 1 1 

Гранично допустиме навантаження 33 33 33 

ВСЬОГО: 33+ 3 33 + 3 33+3 

 

 

 
 

 



Додаток № 10 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІІ ступінь  

10-А кл. – за Типовою освітньою программо загальноосвітніх навчальних закладів, з українською мовою 

навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408, таблиця № 2, 

профіль – іноземна мова.  

Назва предметів 

Кількість годин 

на тиждень по предметам 

10-А 

Базові предмети 27 

Українська мова 2  

Українська література 2  

Зарубіжна література 1  

Іноземна мова (англійська мова) ІІ мова 3  

Іноземна мова (французька мова) І мова 2+3 

Історія України  1,5  

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 

Біологія і екологія 2 

Географія  1,5 

Фізика і астрономія 3 

Хімія  1,5 

Фізична культура 3 

Захист України 1,5  

Вибірково-обов’зкові предмети: 3 

Інформатика 1,5 

Мистецтво 1,5 

Технології ― 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення 

курсів за вибором, факультативів 8 

 27 + 2 + 6 

Факультативи  

Англійська  мова  2 

Гранично допустиме навантаження 33 

ВСЬОГО: 38 

 



Додаток № 11 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІІ ступінь  

 

11-А кл. – за Типовою освітньою программою загальноосвітніх навчальних закладів, з українською мовою 

навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408, таблиця № 2, 

профіль – математика.  

Назва предметів 

Кількість годин 

на тиждень по предметам 

11-А 

Базові предмети 26 

Українська мова 2  

Українська література 2  

Зарубіжна література 1  

Іноземна мова (англійська мова) 2  

Історія України  1,5  

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 + 6 

Біологія і екологія 2 

Географія  1 

Фізика і астрономія 4 

Хімія  2 

Фізична культура 3 

Захист України 1,5  

Вибірково-обов’зкові предмети: 3 

Інформатика 1,5 

Мистецтво 1,5 

Технології ― 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення 

курсів за вибором, факультативів 
9 

 26 + 3 + 6 

Факультативи  

Українознавство (35 год.) 1 

Англійська мова  1 

Стилістика української мови (35 год.) 1 

Гранично допустиме навантаження 33 

ВСЬОГО: 38 

 

 

 
 

 



 Додаток № 12 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

ІІІ ступінь  

 

11-Б кл. – за Типовою освітньою программою загальноосвітніх навчальних закладів, з українською мовою 

навчання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408, таблиця № 2, 

профіль – українська мова та література  

Назва предметів 

Кількість годин 

на тиждень по предметам 

11-Б 

Базові предмети 26 

Українська мова 2+2  

Українська література 2+2  

Зарубіжна література 1  

Іноземна мова (англійська мова) 2  

Історія України  1,5  

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3  

Біологія і екологія 2 

Географія  1 

Фізика і астрономія 4 

Хімія  2 

Фізична культура 3  

Захист України 1,5  

Вибірково-обов’зкові предмети: 3 

Інформатика 1,5 

Мистецтво 1,5 

Технології ― 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення 

курсів за вибором, факультативів 
9 

 26 + 4 + 5 

Курси за вибором 

Українознавство (35 год.) 1 

Факультативи  

Математична логіка 1 

Англійська мова (35 год.) 2 

Стилістика української мови (35 год.) 1 

Гранично допустиме навантаження 33 

ВСЬОГО: 38 

 

 

 

 


