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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до освітньої програми  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21  

м. Житомира 

Вступ. Загальні положення освітньої програми: 

− реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що 

забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально 

активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими 

компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 

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

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

інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 

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

можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова 

грамотність);  

− забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає 

постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної 

навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;  

− реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо 

предметних зв’язків;  

− наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально 

предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; 

− зосередження педагогічного колективу на  цілеспрямованості, 

системності і єдності діяльності  в змісті освіти.  

 Нормативно-правове забезпечення: 

• Організація освітньої діяльності у школі у 2020/2021 навчальному році 

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

повну загальну середню освіту»,  

• Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

988-р - Шр$://си«.1у/ОуА925р),  

• 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) (у 1-3 класах),  

• Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х 

класах);  

• Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392. 

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов'язковим для всіх 

закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми 

власності. 
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Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня програма 

закладу загальної середньої освіти. Освітня програма школи, яка здійснює свою 

діяльність на різних рівнях освіти,  наскрізн (з 1 по 11/12 класи). Документ 

схвалено педагогічною радою закладу освіти 31.08.2020року,Протокол №11та 

затверджена директором школи. Основа для розроблення освітньої програми - 

стандарт освіти відповідного рівня. 

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення 

діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році 

освітня програма школи  розроблена на основі: 

для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

для 3 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

для 4 класів - Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес 

здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм: 

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405; 

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 

28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464). 

Термін реалізації: 2020-2022 роки. 

І рівень - початкова освіта, 

ІІ рівень – базова середня освіта, 

ІІІ рівень – профільна середня освіта. 

Кожен рівень освіти визначає: 

1.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. 

2.Очікувані результати навчання учнів. 

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

4. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 
5. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою 

освітньою програмою.  

6. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. 

 Освітня програма школи складена за розділами: 

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації. 

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи. 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи. 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування. 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому 

педагогічних технологій. 

Розділ 6. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми. 

Розділ 7. Додатки. 
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У навчальному плані освітньої програми школи конкретизується розподіл 

годин інваріантного та варіативного складників. 

Використання годин варіативного складника навчальних планів 

використано на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного 

складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних 

консультацій та групових занять. Вибір між упровадженням курсів за вибором і 

проведенням індивідуальних консультацій та групових занять заклад освіти 

здійснює з урахуванням індивідуальних навчальних можливостей та пізнавальних 

інтересів здобувачів освіти і спрямовує на забезпечення умов диференціації та 

індивідуалізації освітнього процесу. Умовою для їх упровадження має бути запит 

батьків, наявність груп дітей з певними пізнавальними інтересами, готовність 

педагогів до проведення курсів за вибором. Найбільше використано годин 

варіативної складової у старшій школі на посилення вивчення предметів, які 

винесено для складання ЗНО. 

При ввикористанні варіативної складової на вивчення курсу за вибором до 

переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, додана 

програма цього курсу. Звертаємо увагу, що програма курсу за вибором повинна 

мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у 

закладах загальної середньої освіти (Шр8://сиії.1у/оуР5ВУ). При розподілі 

варіативного складника навчального плану слід враховувати гранично допустиме 

навантаження. 

Лист МОНУ від 11.08.2020 р. №1/9-430 

Організація освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного 

стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 

462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392. 

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня програма 

закладу загальної середньої освіти. Освітня програма закладу освіти, який 

здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1 по 

11/12 класи), або для певного рівня освіти. Документ схвалюється педагогічною 

радою закладу освіти та затверджується його керівником. Основою для 

розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня. З 

урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за 

новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році освітня програма 

закладу освіти може розроблятися на основі: для 1-2 класів – Державного 

стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 
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08.10.2019 № 1272); для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти 

(2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); для 4 класів 

– Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх 

програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується 

розподіл годин інваріантного та варіативного складників. Звертаємо увагу, що під 

час складання освітніх програм закладів освіти та відповідних навчальних планів 

заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних 

годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального 

навантаження. При цьому можливою є зміна моделей інтеграції освітніх галузей. 

В освітній програмі загальний обсяг навчального навантаження визначено 

у навчальному плані, очікувані результати навчання здобувачів освіти 

окреслюються у навчальних програмах предметів. Освітня програма закладу  

складена відповідно до чинних нормативних документів, навчальні програми 

предметів подаються переліком. 

На основі навчальної програми предмета, курсу вчитель складає 

календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів 

класу. 

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем 

у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних 

джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-

тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою 

вчителя. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, 

включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-

педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням 

авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів 

і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. 

Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, 

закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. 

Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного 

планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування 

очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність 

розгортання змісту в підручнику. Учитель може переносити теми уроків, 

відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріалю визначати кількість 

годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти 

або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу 

вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його. 

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої 

освіти урегульовано такими документами: 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17); 

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти 

до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 30.07.2015 за № 924/27369; 



6 
 

       - Інструкція з ведення класного журналу 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496. 

- Питання підсумкового (тематичного, семестрового, річного) 

оцінювання вирішувати наступним чином: 

- При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення 

теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при 

здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. 

- Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних 

оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих 

навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, 

важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 

- Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов'язково є 

середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення 

річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних 

досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, 

які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність 

змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом 

навчального року знання тощо. 

- Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів 

семестрова оцінка може підлягати коригуванню. 

- Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 

3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496. 

- Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 

Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 

924/27369, річне оцінювання може коригуватись. 

- Структура навчального року (за чвертями, півріччями, 

семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку 

між ними, інші форми організації освітнього процесуна  встановлені 

школою у межах часу, передбаченого освітньою програмою наступним 

чином:  
- І семестр: 01.09.2020 – 24.12.2020 

- І чверть : 01.09.2020 – 23.10. 2020 (38 навчальних днів) 



7 
 

- Осінні канікули: 24.10.2020-01.11.2020( 9 календарних днів) 

- ІІ чверть: 02.11.2020 – 24.12.2020 (39 навчальних днів) 

- Зимові канікули: 25.12.2020 – 10.01.2021(17 календарних днів) 

- ІІ семестр: 11.01.2021 – 28.05.2021 

- ІІІ чверть: 11.01.2021 – 19.03.2021( 49 навчальних днів) 

- Весняні канули: 20.03.2021 – 28.03.2021(9 календарних днів) 

- ІУ чверть: 29.03.2021 – 28.05.2021( 42 навчальні дні) 

Школа працює за таким графіком дзвінків: 
                      1  зміна: 5-11КЛАСИ 

- 1 урок -    8.30  - 9.15                          5 урок  -  12.30 – 13.15 

- 2 урок -    9.25 – 10.10                        6 урок  -  13.25 – 14.10 

- 3 урок -   10.30 – 11.15                       7 урок  -  14.25 – 15.10         

- 4 урок -   11.35 – 12.20 

- 1  зміна        1  класи                        1 зміна  2-3  класи   

- 1 урок  -    8.30  - 9.05                         8.30 – 9.10 

- 2 урок -     9.25 – 10.00                       9.25 – 10.05 

- 3 урок -    10.30 – 11.05                     10.30 – 11.10    

- 4 урок –    11.35 – 12.10                    11.35 – 12.15 

- 5 урок –    12.30 – 13.05                    12.30 – 13.10 

-  Підзмінок   4-ті   класи:                           Підзмінок   6-ті   класи:                            

- 1 урок -        12.30 -  13.10                        1 урок -        11.35 -  12.20            

- 2 урок -        13.30 – 14.10                         2 урок -        12.30 – 13.15 

- 3 урок  -       14.30 – 15.10                         3 урок  -       13.25 – 14.10 

- 4 урок -        15.20 -  16.00                        4 урок -        14.25 -  15.10 

- 5 урок -        16.10 – 16.50                         5 урок -        15.25 – 16.10  

-                                                                     6 урок -         16.20-  17.05 

-                                                                     7 урок -          17.15-  18.00 

Режим роботи   визначається школою самостійно на основі відповідних 

нормативно-правових актів. Задля дотримання безпечних умов перебування 

учасників освітнього процесу у закладі освіти слід керуватись нормативними 

документами Міністерства охорони здоров'я України, Житомирської  міської 

ради, департаменту освіти щодо здійснення протиепідемічних заходів. 

Враховувати рекомендації Міністерства освіти і науки України та департаменту 

освіти Житомирської міської ради: 

- 2020/2021 навчальний, рік у закладах загальної середньої освіти розпочати 

відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в  регіоні, а саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки - 

відвідування школи здобувачами загальної середньої освіти проводити в   

звичайному режимі;  

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки - відвідування закладів освіти 

здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес 

забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.  

3) На підставі спільного рішення педагогічного та батьківського колективів, 

затвердженого  педагогічною радою від 14.08.2020 року № 10 з урахуванням 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби 
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(СОУГО-19), затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 30.07.2020 № 42 здійснювати  організацію освітнього процесу 

в школі  умовах  епідемічної небезпеки таким чином:  

- зелена зона: навчання у звичайному режимі; 

-  жовта та зелена зона:навчання здійснюється наступним чином: 

1.Поділ класів на групи по 15 чоловік. Заняття протягом 45 хв., розгляд двох тем. 

Порядок організації навчального процесу 

Група День занять За розкладом 

 

Виконання 

домашнього 

завдання 

І група Понеділок Понеділок  

Наступного 

дня після 

занять учні 

виконують 

домашні завдання 

ІІ група Вівторок Понеділок 

І група Середа Вівторок 

ІІ група Четвер Вівторок 

І група П’ятниця Середа 

ІІ група Понеділок Середа 

І група Вівторок Четвер 

ІІ група    Середа Четвер 

І група Четвер П’ятниця 

ІІ група П’ятниця П’ятниця 

 В п’ятницю учні здають зошити на перевірку. 

- Червоний рівень епідемічної небезпеки – освітній процес забезпечується з 

використання технологій дистанційного навчання. 

Адміністрація школи, педагогічний колектив запропонували батькам учнів, 

які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти 

(особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної 

системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити 

навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам 

їхнього захисту та безпеки (педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна 

(домашня) або дистанційна форми здобуття освіти); 

На початку нового навчального року спланувати вивчення питання рівня 

знань учнями навчального матеріалy, яким оволодівали під час карантину 

самостiйно або iз використанням технологій дистанційного навчання, визначити 

необхiднiстъ органiзацii повторення цього матерiалy, спланувaвати та 

органiзувати систематизацію, узагальнення навчального матерiалу, актyалiзацiю 

окремих тем, передбачити визначення диференцiйованих навчальних завданъ з 

ypaxyвaнням рiвня засвоєння попереднього матерiалy учнями  (вересень). 

 Під час навчання використовувати великі приміщення ( актову залу, 

рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання); 

За сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих 

предметів, груп подовженого дня на відкритому повітрі; 

Уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між учнями; 

 Зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що 

передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням 

соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо; у разі організації 
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роботи груп подовженого дня перебування в них учнів і педагогічних працівників 

забезпечити з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), затвердженими 

постановою Головного державного санітарного лікаря України, та відповідними 

рекомендаціями МОН; 

 Всі педагоги школи зобов’язані інформувати медичного працівника, батьків 

та адміністрацію закладу про учнів, у яких наявні ознаки респіраторних 

захворювань або підвищення температури тіла понад 37,2°С із подальшою 

ізоляцією учня, не допускаючи тривожних відчуттів у дитини та враховуючи її 

психологічний стан; 

Всі протиепідемічні заходи, спрямувати на захист дітей (термометрія, 

навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету 

кашлю тощо), проводити в ігровій формі (для учнів 1-4 класів) та на  основі 

власного прикладу. 

З метою уникнення соцiального дистанцiювання та уникнення скупчення, 

спрямованих на мiнiмiзацiю контактування з iншими особами забезпечити вхід до 

школи та вихід таким чином: 

5 - 11 класи 

 Вхід-вихід № 1(І поверх) :Ауд. 5,4, 10,11, 41, 40, 47, 50 кабінет директора, 

учительська, приймальня, бібліотека, техперсонал, бухгалтерія.  

Вхід-вихід № 2( ІІ поверх) :14, 14-а,15, 16, 17, 18, 19,20, 22,  23.  

Вхід-вихід  № 3: (ІІІ поверх) : Ауд: 28, 29, 30, 31,32,33, 34, 36,37,37б. 

1 – 4 класи 

Вхід-вихід №8 ( зі сторони турніків): ауд. 52,55,56,57. 

Вхід-вихід №4 (зі сторони спортивного майданчика): аудиторії ІІ поверху – 

58,59,60,61,62,63. 

Вхід-вихід № 5 (з боку НВК №38) ; аудиторії ІІІ поверху – 64,65,66,67,68. 

- На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного 

виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, 

пропонуємо приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого 

матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання». 

- Для цього може бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) 

опитування в 2-11-х класах з основних навчальних предметів з метою визначення 

рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік (здебільшого, за період 

карантину). Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не 

бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення 

рівня залишкових знань і вмінь. Відповідно до результатів, спланувати роботу 

(колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації 

знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого 

навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням 

досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні 

корективи до плану після проведення діагностичних робіт. 

       Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних 

програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких 

ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. 
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Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, 

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, 

що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного 

навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного 

комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів 

та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання. 

Кількість контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових 

особливостей щодо виконання домашніх завдань. Домашні завдання мають бути 

посильними для самостійного виконання дітьми (давати чіткі поради та 

інструкції), не перевантажувати . 

У зв'язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має 

місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля 

запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних 

заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно- 

тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації 

освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для 

організації дистанційного навчання в цей період користуватися методичними 

рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 

16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного 

навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки 

МОН (Шр8://сиії.1у/МупТаус) 

- На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного 

виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, 

пропонуємо приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого 

матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання». 

- Для цього може бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) 

опитування в 2-11-х класах з основних навчальних предметів з метою визначення 

рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік (здебільшого, за період 

карантину). Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не 

бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення 

рівня залишкових знань і вмінь. Відповідно до результатів, спланувати роботу 

(колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації 

знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого 

навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням 

досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні 

корективи до плану після проведення діагностичних робіт. 

Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних 

програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких 

ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. 

Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, 

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, 

що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного 

навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного 

комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів 

та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання. 

Кількість контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових 

особливостей щодо виконання домашніх завдань. Домашні завдання мають бути 

https://cutt.ly/MynTayc
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посильними для самостійного виконання дітьми (давати чіткі поради та 

інструкції), не перевантажувати . 

У зв'язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має 

місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля 

запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних 

заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно- 

тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації 

освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для 

організації дистанційного навчання в цей період користуватися методичними 

рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 

16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного 

навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки 

МОН (Шр8://сиії.1у/МупТаус) 

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має 

забезпечуватись: 

- соціальне дистанціювання; 

- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в 

межах закладу освіти; 

- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог 

законодавства про освіту. 

Важливо продовжити навчання педагогів у напрямі опанування 

інформаційними технологіями та їх ефективного використання в роботі 

відповідно до науково-методичної проблеми «Інформаційно-комунікаційні 

технології – шлях удосконалення інформаційної культури вчителя і 

самореалізації учня». В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні 

вчителям школи вдосконалювати цифрові компетентності, які активізують 

пізнавальний інтерес учнів до використання додаткових навчальних матеріалів, 

розміщених на освітніх електронних ресурсах. Актуальність даного питання 

підтверджена використанням дистанційної форми навчання в період карантинних 

заходів на території України. 

Актуальною формою навчання є також розміщення записів відеоуроків з 

різних навчальних предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування 

учнів та батьків про освітні ресурси, що сприятиме кращому засвоєнню знань 

учнів із різними рівнями підготовки. Важливо, щоб в учнів були чіткі інструкції 

до завдань, які необхідно виконати, та був вільний доступ до навчальних 

матеріалів. 

Вчитель чітко планує роботу, визначиться як буде проводити дистанційне 

навчання, які цифрові сервіси буде використовувати, підготує і 

використовуватиме якісні навчальні матеріали та організує зворотній зв'язок з 

учнями,  таке навчання забезпечить необхідну якість освітніх послуг. 

 Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, 

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, 

що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного 

навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного 

комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів 

та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання. Важливим 

є формування у здобувачів освіти уміння вчитися з використанням ІТ, а в 

https://cutt.ly/MynTayc
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учителів - уміння забезпечувати цей процес має стати пріоритетним освітнім 

завданням закладів освіти у 2020/2021 навчальному році. У зв'язку з вище 

окресленим робота школи в умовах очного і дистанційного навчання зумовлює 

необхідність підвищення кваліфікації педагогічних працівників із зазначених 

питань. Зміни в змісті науково-методичної роботи в  школи мають відображати і 

питання теорії та практики впровадження концептуальних засад реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». Пропонуємо у цій роботі 

використовувати видані за кошти державного бюджету навчально-методичні 

посібники для педагогічних працівників, що висвітлюють загально дидактичні 

питання та питання методик навчання у Новій українській школі. З електронним 

варіантом навчально-методичних посібників можна ознайомитися на сайті 

Інституту модернізації змісту освіти на сторінці електронної бібліотеки за 

покликанням Шр8://сиії.1у/1уР5Ау2 

Організація освітнього процесу і в умовах очного, і в умовах дистанційного 

навчання не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати 

безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. 

Організація освітнього процесу у 2020/2021 навчального році 

реалізуватиметься також із врахуванням результатів знакової події для 

української освіти: у грудні 2019 року оприлюднено Національний звіт за 

результатами міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018, у якому 

Україна брала участь вперше (режим доступу: Ьйр://іе8ірог1а1.§оу.иа), який 

містить рекомендації щодо подальшого розвитку освіти в Україні в коротко- та 

довгостроковій перспективах. 

Окрім того, РІ8А не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а 

оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички 

в реальному житті. Кожне дослідження РІ8А має провідну компетентність: для 

РІ8А-2018 була читацька грамотність, для РІ8А-2021 стане математична, для 

РІ8А-2024 - природничо-наукова компетентність. 

5 серпня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку 

природничо-математичної освіти (8ТЕМ-освіти), реалізація якої передбачена до 

2027 року. 

Концепція спрямована на модернізацію 8ТЕМ-освіти, її широкомасштабне 

впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, встановлення партнерства з 

роботодавцями і науковими установами та їхнє залучення до розвитку 

природничо-математичної освіти, тому пропонуємо вчителям природничих 

дисциплін скоригувати свої навчальні плани із змістом зазначеного документа, 

оскільки розвиток 8ТБМ-освіти може бути забезпечений на початковому, 

базовому та профільному рівнях. 8ТЕМ-освіта може реалізуватися через усі види 

освіти - формальну, неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у 8ТЕМ-

центрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів, 

практикумів тощо). 

Згідно з Концепцією, навчальні методики та навчальні програми 8ТЕМ- 

освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку 

праці. Зокрема, це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички 

оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та 

інноваційність, навички комунікації. 

https://cutt.ly/lyP5Ay2
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8ТЕМ-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів 

особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до 

нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних 

компетентностей на всіх складниках та рівнях освіти, розвитку закладів 

спеціалізованої освіти наукового спрямування. 

В освітньому процесі школи можна використовувати лише навчальну 

літературу, що має гриф Міністерства освіти і науки України або висновок 

«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на 

офіційному вебсайті Міністерства (Шр§://топ.§оу.иа/) та на вебсайті ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» (Шрз^/ітго.доу.иа/рідгисЬпікі/регеНкі/). 

Крім того, на вебсайті ІМЗО в розділі «Електронна бібліотека», крім 

електронних версій підручників, розміщені художні та науково-популярні 

видання серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої 

освіти (Ьіїр8://1іЬ.ітт£оу.иа/). 

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації. 

Згідно з  чинним законодавством у школі організовується освітній процес 

відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання: 

 І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки; 

 ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років; 

 ІІІ ступінь – профільна середня освіта тривалістю три роки. 

При реалізації освітньої програми:  

1. Забезпечити: 

− логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у 

відповідних навчальних програмах; 

− рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними 

формами якого є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку 

компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими 

формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-

семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки 

(уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), 

інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри 

тощо;  

−  використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, 

систем (методик) навчання; 

− науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах; 

− профільне спрямування навчання в старшій школі, що сформовано 

закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечення якісної його реалізації; 

− роботу з обдарованими дітьми; 

− навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,  

зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством 

освіти і науки України. 

3. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі 
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програм навчання.  

 4. Запровадити в освітній процес школи сучасні технології навчання, 

зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, 

інтерактивні технології, рейтингового оцінювання, окремі освітні тренди. 

5. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні 

освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та 

кадрового забезпечення, сформувати варіативну складову навчального плану, 

спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. запровадження 

факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти 

спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та 

формують її всебічний розвиток.  

6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію 

розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну 

роботу і роботу гуртків.  

7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення 

профільних гуманітарних  предметів:  української мови та літератури, 

англійської та іспанської мов. 

8. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти. 

9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

        10. Продовжити реалізацію проекту «Шкільний моніторинг як інструмент 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти». 

        11. Виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми. 

 Принципи реалізації освітньої програми: 

− забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

− забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

− забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; 

− науковий характер освіти; 

− цілісність і наступність системи освіти; 

− прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; 

− відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів 

освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; 

− інтеграція з ринком праці; 

− нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

національними традиціями; 

− свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 

програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; 

− гуманізм; 

− демократизм; 

− єдність навчання, виховання та розвитку; 

− виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

− формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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− формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; 

− формування громадянської культури та культури демократії; 

− формування культури здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля. 

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи. 

 Випускник школи – це особистість, патріот та інноватор: 

− цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного 

мислення; 

− патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами і здатний приймати відповідальні рішення; 

− інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 

конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя. 

 Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, 

здатні до інновацій – загальна формула, до якої прагне школа.  

Сучасний світ складний. Учням недостатньо дати лише знання, а й навчити 

користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками 

учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної 

самореалізації у житті, навчанні та праці. 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння 

усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 

погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування 

мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний 

час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 

іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, 

почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у 

широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької 

діяльності та міжкультурного спілкування. 

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах 

діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних 

моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 

формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 

результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи 

програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки 
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в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське 

право, інтелектуальна власність тощо). 

6.  Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні 

результати навчання, навчатися впродовж життя. 

7.  Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на 

роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. 

8.  Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 

життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 

розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, 

формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 

допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної 

національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до 

розмаїття культурного вираження інших. 

10.  Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення 

ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і 

бажання дотримуватися здорового способу життя. 

11. підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою 

діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної 

співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних 

рішень. 

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з 

них учні набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів 

на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

• уміння читати і розуміти прочитане; 

 • уміння висловлювати думку усно і письмово; 

 • критичне мислення; 

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

 • ініціативність; 

 • творчість; 

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; 

 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; 

 • здатність до співпраці в команді. 

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 над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів 

уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані 
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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. 

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи. 

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві 

знань. 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи. 

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу: 

• забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, 

основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного 

освітнього стандарту; 

• гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів; 

• створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого 

вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм; 

• формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності; 

• забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне 

та соціальне здоров'я учнів. 

 

Мета початкової, базової та профільної освіти 

Відповідно до Державного стандарту, початкова освіта – це перший рівень 

повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної 

рамки кваліфікацій. На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення 

якісного виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного 

навчання, приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого матеріалу 

за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання».  

Для цього може бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) 

опитування в 2-11-х класах з основних навчальних предметів з метою визначення 

рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік (здебільшого, за період 

карантину). Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не бажано 

виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня 

залишкових знань і вмінь. Відповідно до результатів, спланувати роботу 

(колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації 
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знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого 

навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням 

досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні 

корективи до плану після проведення діагностичних робіт.  

Під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і 

календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується 

подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення 

системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, 

концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну 

самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.  

Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного 

комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів 

та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.  

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце 

і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання 

поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що 

забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного 

планування з предметів важливо врахувати можливість організації освітнього 

процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для організації 

дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися методичними 

рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 

16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного 

навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки 

МОН (https://cutt.ly/MynTayc). 

 При організації освітнього процесу в карантинних умовах має 

забезпечуватись:  

- соціальне дистанціювання;  

- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в 

межах закладу освіти;  

- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог 

законодавства про освіту.  

Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: 

поєднання онлайн-занять через HUMAN, Zoom, Skype, Instagram, Google, 

Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із 

зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи 

із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, 

наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.  

Надзвичайно важливим є чітка система організації навчання в школі з 

самостійним опрацюванням матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження 

кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових 

особливостей щодо виконання домашніх завдань). Домашні завдання мають бути 

посильними для самостійного виконання дітьми (мати чіткі поради та інструкції). 

Організація освітнього процесу у 2020/2021 навчального році 

реалізуватиметься також із врахуванням результатів знакової події для 

української освіти: у грудні 2019 року оприлюднено Національний звіт за 

результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, у якому 

Україна брала участь вперше (режим доступу: http://testportal.gov.ua), який 

https://cutt.ly/MynTayc


19 
 

містить рекомендації щодо подальшого розвитку освіти в Україні в короткота 

довгостроковій перспективах. Окрім того, PISA не перевіряє, чи засвоїли учні 

зміст освітньої програми, а оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті 

знання, уміння та навички в реальному житті. Кожне дослідження PISA має 

провідну компетентність: для PISA-2018 була читацька грамотність, для PISA-

2021 стане математична, для PISA-2024 – природничо-наукова компетентність. 

Відповідно до Державного стандарту середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів 

цілі та задачі освітнього процесу обумовлені «моделлю випускника»: 

-  забезпечення засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту 

основної, середньої загальної освіти на рівні вимого державного 

освітнього стандарту; 

- гарантування наступності між початковою, середньою та старшою 

школою; 

- створення основи для адаптації учнів до життя в соціумі, для 

усвідомленого вибору та засвоєння професійних освітніх програм; 

- формування позитивної мотивації учнів до навчання; 

- забезпечення здорового освітнього середовища, що сприятиме 

фізичному, психічному та соціальному здоров’ю учнів.   

Метою базової та профільної освіти є розвиток компетентностей та 

наскрізних умінь особистості відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, адаптації в суспільстві та 

підготовка до свідомого вибору професії. 

Перелік навчальних програм та очікувані результати навчання  та 

компетентності учнів 1-4-х класів. 

 
Клас Перелік навчальних програм 

з усіх дисциплін робочого навчального 

плану 

Наявність 

(так/ні) 

Ким 

затверд-

жено 

Рік  

затвердження 

1 2 3 4 5 

 Інваріантний складник    

1-3 

класи 

Типова освітня програма для ЗЗСО під 

керівництвом Савченко О.Я. (усі предмети 

інваріантного складника типового 

навчального плану освіти) 

так Колегія 

МОН 

України від 

22.02. 2018 

року, наказ 

МОН 

України від 

08.10.2019 р. 

№1272 

2018 

1-А, 

2-В 

класи 

Освітня програма для 1-2-х класів 

початкової школи за педагогічною 

технологією “Росток”  

 

так МОН 

України, 

Держслужба 

якості освіти 

України – 

лист від  

24.05.2018 р. 

№ 01-22/323 

2018 
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2-Н 
(НВК 

№38) 

Інтегрована освітня система для початкової 

школи А.Д.Цимбалару  

так МОН 

України, 

ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту 

освіти» - 

листи від 

24.12.2019 р. 

№ 22.1/12-Г-

1203, № 

22.1/12-Г-

1201 

2019 

4 

клас 

Навчальні програми для ЗНЗ 1-4 класи. 

Оновлено (усі предмети інваріантного 

складника типового навчального плану) 

так МОН 

України 

 

Колегія 

МОН 

України 

2015 

 

 

2016 

(оновлено) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Варіативний складник    

1-4 

класи 

Хореографія так Лист МОНУ 

№1/11-787 

від 

18.03.2008 р 

2008 

 Каліграфія так Лист МОНУ 

№14.1/12-Г-

192 від 

30.07.2012 р. 

 

2012 

 Розвиток продуктивного мислення так Лист МОНУ 

№1/11-4277 

від 

11.09.2008 р. 

 

2008 

 Логіка так Лист МОНУ 

від 

25.07.2008 р. 

№ 1/11-3478 

2008 

 

Кожна школа, згідно Закону України «Про освіту», має право на 

добровільний вибір програм та технологій навчання, які відповідають освітнім 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
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Державним стандартам. Тому Міністерство освіти і науки України, відповідно до 

Статей 2, 33, 53, 54 Закону України «Про освіту», враховуючи висновки 

експертиз та рішень Державної служби якості освіти (лист МОН України від 

20.04.2018 р. № 1/9-254), надало можливість закладам загальної середньої освіти 

запроваджувати разом з типовими й інші Освітні програми, підтвердивши їх 

право на це та відповідність цих Освітніх програм Державному стандарту 

початкової освіти (лист МОНУ від 25.05.2018 №1/9-344). 

У 1-3-х класах НУШ з 2018 р. освітній процес організовано  за Типовою 

освітньою програмою для ЗЗСО за ред. Савченко О.Я.. 

Відповідно до заяв батьків учнів окремих класів у 2020/2021 н.р. освітній 

процес  організовано за  програмами, дозволеними до запровадження у закладах 

загальної середньої освіти, а саме: 

- у 1-А та 2-В класах –  за освітньою технологією «Росток» для  початкової 

школи з рекомендованим навчальним планом (лист ДСЯО України від 

24.05.2018 №01-22/323); 

- у 2-Н класі (НВК №38) – за інтегрованою освітньою системою для 

початкової школи А.Д.Цимбалару (листи ДНУ «ІМЗО» від 24.12.2019 р. 

№ 22.1/12-Г-1203, № 22.1/12-Г-1201). 

 Класоводи Чайко О.І. (1-А клас), Богатирчук Т.А. (2-В клас) та Лаврухіна 

Т.В. (2-Н клас) пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації та мають 

сертифікати, що дозволяють забезпечити організацію освітнього процесу за 

авторськими програмами. 

Мета базової та профільної школи 

Відповідно до Державного стандарту середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів 

цілі та задачі освітнього процесу обумовлені «моделлю випускника»: 

-  забезпечення засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту 

основної, середньої загальної освіти на рівні вимого державного 

освітнього стандарту; 

- гарантування наступності між початковою, середньою та старшою 

школою; 

- створення основи для адаптації учнів до життя в соціумі, для 

усвідомленого вибору та засвоєння професійних освітніх програм; 

- формування позитивної мотивації учнів до навчання; 

- забезпечення здорового освітнього середовища, що сприятиме 

фізичному, психічному та соціальному здоров’ю учнів.   

Метою базової та профільної освіти є розвиток компетентностей та 

наскрізних умінь особистості відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, адаптації в суспільстві та 

підготовка до свідомого вибору професії. 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів 
№ 

п/п 

Назва навчальної програми Рівень 

вивчення 

 

Освітня галузь « Мови і літератури» 
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1. Українська мова Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

2. Українська мова Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

8. Українська література Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

9. Українська література Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

10. Зарубіжна література Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

11. Іноземні мови Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

12. Іноземні мови Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

13. Історія України Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407, до навчальних 

програм внесені зміни (наказ МОН 

від 21.02.2019 № 236) 

43. Історія України Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407, до навчальних 

програм внесені зміни (наказ МОН 

від 21.02.2019 № 236) 

46. Всесвітня історія Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

47. Всесвітня історія Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

48. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

49. Правознавство Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

50. Економіка Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

51. Математика Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407. 

52. Математика 

(алгебра і початки аналізу та геометрія) 

Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

53. Математика 

(початок вивчення на поглибленому рівні 

з 8 класу) 

Профільний 

рівень 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

54. Біологія і екологія Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

 

55. 

 

Географія Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 
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56. Фізика і астрономія 

(авторський колектив під керівництвом 

Ляшенка О. І.) 

Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» наказ МОН від 

24.11.2017 № 1539 

57. Хімія Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки Україні» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

58. Інформатика Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

59. Мистецтво Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

60. Фізична культура Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

61. Захист України Рівень 

стандарту 

«Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

 

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів 

(затверджені наказами МОН України (затверджені наказами МОН від 07.06.2017 

№ 804 та від 23.10.2017 № 1407). 

Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання: 

№ 

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 
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№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

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 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 
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№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

природничих 

науках і 

технологіях 

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; 
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№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

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 
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№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

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 

Педагогічному колективу закладу освіти приділити значну увагу організації 

навчання через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, 

а також соціально значимими надпредметними темами, які допомагають 

формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність 

застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:    

  Реалізація навчання за наскрізними лініями: 

         Напрямки                       Зміст 

організація навчального 

середовища 

формування духовного, соціального і 

фізичного середовища навчання; 

окремі предмети • впровадження інтерактивних методів 

навчання з використанням  

компетентнісного підходу (урок-квест, 

кейс-урок,  інтегрований урок, бінарний 

урок,); 

• реалізація  надпредметних, 

міжкласових та загальношкільних освітніх  

проектів; 

• систематичне проблемне навчання на 

основі ускладнених міжпредметних та 

надпредметних тем 

предмет за вибором «Іноземна мова» 

робота в проектах «Рівні можливості» 

«Моральний вчинок» 
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«На шляху до Європи» 

позакласна навчальна 

робота 

організаціятематичнихднів та тижнів, 

пізнавальніквести, флешмоби 

робота гуртків • гурток з англійської мови; 

• гурток з інформатики; 

• гурток робототехніки; 

• STEM- освіта 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі.  
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, 

проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і 

розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на 

виховання порядності, старанності, систематичності, 

послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 

покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 

ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). 

Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для 

життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-

ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і 

розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування. 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира здійснює свою 

діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», реформи Нової української школи, постанов Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний  заклад», від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти»,від 14.01.2004 №24 «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», зі змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, 

від 23.11.2011 р. № 1329 «Про затвердження державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти», з  урахуванням вимог Концепції профільного 

навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції 

профільного навчання у старшій школі»,  власного Статуту, що забезпечує 

одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

За Статутом загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21  м. Житомира –

навчальний заклад, до складу якого входить 47 класів, налічує  1395  учнів;  

згідно зі Статутом школа  забезпечує поглиблене вивчення української мови та 

літератури, англійської та іспанської мов, суспільних дисциплін. 

Ураховуючи завершення 2019/2020 навчального року в умовах карантинних 

обмежень, на початку 2020/2021 навчального року провести вхідне оцінювання 

учнів із метою визначення рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та 

спланувати подальшу роботу із систематизації, узагальнення та закріплення 

навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. Існує значна 

ймовірність того, що, якщо учні не засвоїли або частково засвоїли одну або кілька 

тем, то з вивченням наступних вони відчуватимуть труднощі, які 

перешкоджатимуть усвідомленому опануванню програмового матеріалу під час 

навчання. Для цього радимо провести перевірочні (без бального оцінювання) 

роботи та самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням і 

застосовувалась раніше. 

 Одержані результати доцільно обговорити з учнями та їх батьками під час 

індивідуальних зустрічей, які було б добре провести на початку навчального 

року. Доречно скласти індивідуальний графік, відповідно до якого учні за 

потреби додатково консультуватимуться з учителем, виконуватимуть навчальні 

завдання та проєкти. Доцільно в цей період активно використовувати навчання у 

диференційованих за рівнем підготовленості групах, взаємонавчання у 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 

оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів.  



30 
 

різнорівневих групах. Радимо користуватися записами уроків з української мови, 

математики, науки та мистецтва, знятими в межах проєкту «Всеукраїнська школа 

онлайн». Уроки в записі можна в будь-який час переглянути на YouTube-каналі 

МОН.  

Задля активізації готовності учнів до сприймання нового, важливо в період 

повторення акценти зробити на формуванні способів дій, щоб учень був 

озброєний інструментами усвідомленого опанування певними поняттями, 

явищами, процесами, що в свою чергу має стати підґрунтям для успішного 

виконання практико-орієнтованих завдань, вирішення життєвих проблем.  

 Наголошуємо, що на початку навчального року бажано уникати елементів 

змагання, доцільно приділяти увагу згуртуванню учнівського колективу аби не 

створювати ситуацію колективної зневаги до окремих учнів та передумови 

булінгу.  

Вважаємо за доцільне, рекомендувати підготуватись до роботи в умовах 

карантинних обмежень і у 2020/2021 навчальному році. Радимо в освітньому 

процесі використовувати цифрові платформи, які дають змогу реалізовувати 

авторські методичні задуми, створювати навчальні курси, гнучко розподіляючи 

контент між онлайн- та офлайн-частинами, диференціювати навчальні завдання, 

проводити онлайн уроки, оперативно надавати зворотний зв’язок, відстежувати 

навчальний поступ кожного учня, створювати та наповнювати портфоліо. Як 

показує досвід, учням і їхнім батькам значно легше навчатися дистанційно, коли 

контент із усіх навчальних предметів знаходиться на одній платформі. У ЗОШ 

№21 запроваджується єдина платформа HUMAN.  

Рішення про використання в обов’язковому порядку цифрової платформи в 

освітньому процесі вирішує педагогічна рада, адже у такий спосіб школа має 

можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.  

У 3-4 класах допускається застосування технології «перевернутий клас» 

(учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці проводить 

практичне підкріплення знань учнів), «ротація за станціями» (учні працюють у 

класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, 

самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем тощо), «ротація за 

кімнатами» (учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі 

станції: групова робота, спілкування з учителем тощо, а для виконання 

самостійної роботи за комп’ютером переходять у комп'ютерний клас).  

 Навчальний день у 1-3 класах Нової української школи розпочинати 

ранковими зустрічами, метою яких є створення психологічно комфортної 

атмосфери в класному колективі та формування в учнів мотивації до навчальної 

діяльності. Практика проведення ранкових зустрічей, за рішенням закладу освіти, 

може бути поширена і в 4 класах. На ранкову зустріч бажано відводити перші 15-

25 хвилин навчального дня, що регламентують під час розроблення розкладу 

дзвінків для 1-3 класів. Решту часу навчального дня необхідно розподілити між 

уроками та перервами відповідно до кількості годин навчального плану, що є 

академічними годинами, та тривалості уроків, визначеної у Законі України «Про 

загальну середню освіту».  

Для кожного класу розклад дзвінків є гнучким і коригується вчителем з 

урахуванням особливостей учнів класу та дидактичної доцільності запланованої 

на день навчальної діяльності.  
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Особливості організації освітнього процесу в 3 класі 

У 2020-2021 навчальному році заклади загальної середньої освіти 

продовжують впровадження концептуальних засад реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Пріоритетними залишаються завдання 

створення освітнього середовища для реалізації інтегративного підходу до 

компетентнісно орієнтованого навчання, забезпечення умов для взаємодії 

учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства та в умовах 

психологічної комфортності. Водночас необхідно враховувати, що учні 3 класу 

розпочинають другий цикл початкової освіти. Він передбачає інтегративно-

предметну основу організації освітнього процесу зі зменшенням у ньому частки 

ігрових методів відносно проблемно-пошукових, дослідницьких та інших методів 

навчання. Ця особливість зумовлює певні організаційні зміни та вибір таких 

методик, які створюють для учня ситуацію самостійного вибору, вияву 

відповідальності й ініціативності, критичної оцінки й сміливості у прийнятті 

рішень, здатності в команді вирішувати проблеми. Відповідно основними видами 

діяльності учнів мають бути дослідницька, пошукова, творча тощо. Ігрову 

діяльність пропонується організовувати для проведення дидактичних, ділових 

ігор, ігор-стратегій тощо.  

Задля збереження наступності з попереднім адаптаційно-ігровим циклом 

навчання рекомендовано навчальний день учнів 3 класів розпочинати ранковою 

зустріччю з дотриманням методики її проведення. Окрім психологічного 

налаштування учнів на роботу протягом дня доцільно ранкові зустрічі 

присвячувати введенню теми дня, тижня, окресленню певної навчальної 

проблеми, компетентнісно орієнтованого завдання, які необхідно виконати у 

процесі подальшої навчальної діяльності.  

Варіативність організації освітнього процесу в 3 класі забезпечується двома 

типовими освітніми програмами, що відрізняються моделями інтеграції змісту 

освітніх галузей та його визначеністю/невизначеністю за роками навчання. 

Спільним для обох освітніх програм є підходи до організації освітнього процесу 

та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Наголошуємо, що 

необхідно дотримуватись вимог статті 17 Закону України «Про повну загальну 

середню освіти» щодо права учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, 

незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його 

навчання. Звертаємо увагу, що у третьому класі застосовується формувальне і 

підсумкове за рівнями навчальних досягнень оцінювання.  

Формувальне оцінювання здійснюють з метою отримання інформації про 

досягнення учнів задля прийняття рішень про наступні кроки в навчанні як 

учителем, так і учнем. Ефективність формувального оцінювання забезпечується 

його безперервністю та партнерською взаємодією учасників освітнього процесу. 

Формувальне оцінювання ґрунтується на критеріях, що визначаються вчителем з 

поступовим залученням до цього процесу учнів для кожного виду роботи та виду 

навчальної діяльності. Враховуючи рівень сформованості уміння вчитися, 

навичок самооцінювання і взаємооцінювання, уміння визначати для себе певні 

завдання, робити вибір, пропонуємо залучати третьокласників до 

складання/коментування інструкцій завдань, опису способу його виконання, 

очікуваного результату (продукту) та характеристик, яким він має відповідати. 

Радимо спонукати учнів до аргументованого самооцінювання і взаємооцінювання 
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з визначенням того, що дозволило досягти успіху, чи, що призвело до утруднень.  

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:  

постійного педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими 

видами діяльності учнів та коментарів самого учня, інших учнів, учителя;  

застосування різних прийомів отримання зворотного зв’язку щодо 

сприйняття, розуміння, застосування учнями навчального матеріалу;  

визначення динаміки нарощування якісних показників результатів навчання 

у поточній навчальній діяльності;  

поточного аналізу змістового накопичення учнівського портфоліо;  

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів;  

співбесід із батьками учнів задля врахування їх думки щодо особистісного 

розвитку та соціалізації тощо.  

Оцінювання особистих досягнень учня відбувається вербально відповідно до 

шкали оцінювання у свідоцтві досягнень:  

має значні успіхи;  

демонструє помітний прогрес;  

досягає результату з допомогою вчителя;  

потребує значної уваги і допомоги.  

Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік у свідоцтві 

досягнень, зокрема у грудні та травні. Прогрес учня протягом року 

відслідковується за щоденниками педагогічних спостережень та учнівським 

портфоліо, результатами діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно 

орієнтовані завдання. Діагностувальні роботи можуть бути усними чи 

письмовими, у формі тестових завдань чи комбіновані, можуть передбачати 

практичну роботу тощо. Форму роботи, зміст завдань, спосіб зворотного зв’язку 

учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг 

діагностувальних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на 

виконання окремих завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до 

виконання того чи іншого завдання. У 3 класі тривалість виконання 

діагностувальної роботи не повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв 

інструктаж, 35 хв – виконання роботи).  

Протягом навчального дня рекомендовано проводити не більше 1 

діагностувальної роботи. З метою уникнення збігів часу проведення 

діагностувальних робіт терміни необхідно враховувати і узгоджувати під час 

календарно-тематичного планування.  

Ураховуючи можливість коригування термінів виконання календарно-

тематичного плану і 20 % резервного часу програми, дата проведення 

діагностувальної роботи може бути змінена на підставі аналізу результатів 

спостережень у процесі формувального оцінювання. Результати діагностувальних 

робіт зберігаються у портфоліо учня і не фіксуються у класному журналі.  

Оцінювання навчальних досягнень відбувається вербально за рівнями: 

високий, достатній, середній, початковий. Звертаємо увагу, що оцінюються 

вміння, які є обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною 

освітньою галуззю.  

Оцінювання результатів навчання здійснюється наприкінці вивчення теми, 

кількох тем або логічно завершеної частини змісту навчальної програми предмета 

вивчення.  
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У 3 класі до журналу записуються лише результати завершального 

(підсумкового) оцінювання за кожен семестр.  

Річне оцінювання здійснюється на підставі результатів оцінювання за 

останній семестр.  

Результати навчання зазначаються на відповідних сторінках навчальних 

предметів, використовуючи такі позначення:  

П – початковий рівень;  

С – середній рівень;  

Д – достатній рівень;  

В – високий рівень.  

У свідоцтві досягнень рівні сформованості вмінь, які є обов’язковими 

результатами навчання, визначеними за кожною освітньою галуззю, фіксуються в 

кінці навчального року. Свідоцтво досягнень вкладається в особову справу учня.  

 

Особливості реалізації типової освітньої програми, розробленої під 

керівництвом Савченко О. Я., в 3 класі 

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова 

За типовою освітньою програмою, створеною колективом під керівництвом 

О. Я. Савченко, мовно-літературна освітня галузь у 3 класі реалізується через 

окремі предмети «Українська мова» і «Літературне читання». Відведені у 

типовому навчальному плані на цю галузь 7 навчальних годин рекомендуємо 

розподілити порівну на кожен предмет, по 3,5 години. Під час складання 

розкладу радимо впродовж тижня планувати три уроки української мови і три 

уроки читання. Сьомий урок на одному тижні присвячувати розвитку мовлення, а 

на іншому – позакласному читанню.  

Уроки української мови у 3 класі необхідно спрямовувати на реалізацію 

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, вміння 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.  

Зміст та очікувані результати початкового курсу української мови визначено 

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

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».  

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших 

школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 

інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях; 

спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради 

досягнення певних життєвих цілей.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої 
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думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, 

виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності (написання 

розповідей і міркувань на задану тему, за поданими запитаннями, про враження, 

вподобання, мрії, бажання; написання художніх і науково-популярних описів; 

написання переказів за поданими запитаннями, завдання на складання і запис 

речень за малюнком, про побачене чи почуте; добір і запис заголовків до тексту; 

відновлення деформованих речень і текстів; удосконалення текстів з 

невиправданими повторами тих самих слів; складання і запис письмових 

повідомлень: записок, смс-повідомлень, листів, вітальних листівок та ін.).  

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» спрямована на формування в учнів умінь 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та 

використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості 

медіапродукти.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження 

учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних 

знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в 

молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах 

життя.  

Реалізація зазначених змістових ліній початкового курсу мовнолітературної 

освіти має здійснюватися комплексно. Завдання, дібрані на кожний урок, мають 

утворювати цілісну систему, спрямовану на формування умінь вільно володіти 

українською мовою і вміло використовувати її для вирішення життєво важливих 

завдань.  

Літературне читання 

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 закладі освіти ІІ ступеня забезпечують уроки 

«Літературного читання».  

Завданнями вивчення навчального предмета «Літературне читання» у 3 класі 

є: 

- 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, 
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здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів;  

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

діяльності.  

У програмі навчального 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 у 

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.  

Математична освітня галузь 

Зміст та очікувані результати навчання математики визначено за такими 

змістовими лініями:  

- «Числа, дії з числами. Величини»,  

- «Геометричні фігури»,  

- «Вирази, рівності, нерівності»,  

- «Робота з даними»,  

- «Математичні задачі і дослідження».  

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 3 класі 

питань утворення чисел у межах 1000, їх послідовності, читання та запису; 

формування уміння визначати одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа та 

число 1000; формування навичок порівняння чисел у межах 1000, виконання 

арифметичних дій додавання і віднімання у межах 1000; засвоєння таблиці 

множення і ділення, ознайомлення з позатабличними випадками усного 

множення і ділення; опанування досвідом вимірювання величин; ознайомлення з 

прийомами оперування величинами; вироблення досвіду застосування набутих 

умінь і навичок у різних життєвих ситуаціях.  

До ключових умінь з математики, якими мають оволодіти у 3 класі, 

відносять уміння ділити з остачею та виконувати перевірку ділення з остачею. 

Зазначимо, що ділення з остачею є підґрунтям до оволодіння учнями прийомом 

письмового ділення. Тому діти мають вправлятися в діленні з остачею упродовж 

вивчення всієї теми «Позатабличне множення та ділення: усні прийоми».  

Особливістю формування прийомів позатабличного множення та ділення в 

учнів 3 класів є те, що спочатку вводяться правила, що є теоретичною основою 

цих прийомів обчислення, а потім — діти знайомляться з відповідним прийомом.  

Діти мають знати і застосувати у обчисленнях правила знаходження частини 
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від числа та числа за величиною його частини. Ця тема є підґрунтям для вивчення 

звичайних дробів в 4-му та 5-му класі.  

Реалізація змістової лінії «Вирази, рівності, нерівності» у 3-му класі 

передбачає розширення алгебраїчного змісту програми введенням рівнянь та 

нерівності зі змінною.  

Відповідно до змістової лінії «Геометричні фігури» розвиток математичної 

компетентності учнів у геометричному її складнику відбувається за рахунок 

розширення уявлення про коло і круг (елементи кола – радіус та діаметр; 

креслення кола і круга). Особливої уваги потребує формування уміння будувати 

коло за допомогою циркуля, розвиток навичок безпечної роботи з креслярськими 

інструментами. Актуальним залишається у 3 класі формування вміння 

орієнтуватися на площині і в просторі, рухатися  за визначеним маршрутом; 

планувати маршрут пересування; будувати на папері в клітинку квадрат і 

прямокутник за наданими/самостійно визначеними довжинами сторін; 

формування уміння розв’язувати задачі геометричного змісту, пов’язані з 

периметром і довжиною сторін многокутників.  

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на 

практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних 

за певною ознакою; формування уміння користуватися даними, вміщеними в 

таблицях, графах, на схемах, лінійних діаграмах, під час розв’язування практично 

зорієнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях.  

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що 

розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, 

геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших 

навчальних досліджень. Актуальним залишається спрямованість роботи над 

задачею на оволодіння загальним умінням розв’язувати задачі різних 

математичних структур.  

Природнича, громадянська та історична, соціальна і 

здоров’язбережувальна освітні галузі 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та 

історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей у третьому класі 

об’єднуються, утворюючи інтегрований курс «Я досліджую світ», для якого 

типовим навчальним планом встановлено тижневе навантаження 3 год. Змістове 

забезпечення цього курсу представлено в першій частині підручників «Я 

досліджую світ», що створені для реалізації типової освітньої програми, 

розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Проблема міжпредметної інтеграції 

є одним із чинників змін в початковій освіті, що зумовило скорочення переліку 

предметів, орієнтацію на формування ключових та предметних компетентностей, 

цінностей, урахування потреб і можливостей учнів.  

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники освітніх галузей в їх 

інтегрованому змісті.  

Типовою освітньою програмою інтегрованого курсу для третього класу 

визначено особистісний поступ молодших школярів на основі формування 

цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який 
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охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, світоглядних 

орієнтацій, формування ключових компетентностей, необхідних для життя та 

продовження навчання, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та 

соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують 

здатність учнів розв’язувати практичні завдання.  

Компетентнісний підхід передбачає не лише достатній обсяг інформації про 

об’єкт пізнання, його якість, але й забезпечення дослідницької активності учнів у 

виявленні причинно-наслідкових зв’язків; надання переваги знанням, які можна 

здобути самостійно, застосовувати набутий досвід у нових ситуаціях. Якщо у 

першому циклі (1-2 класи) початкової освіти надається перевага ігровим методам 

навчання, то у другому циклі (3-4 класи) має ширше застосовуватися діяльнісний 

підхід на інтегровано-предметній основі. Новий ступінь навчання в 3-му класі 

базується на результатах, отриманих у другому класі. Опрацювання програмового 

змісту ґрунтується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований 

на розв’язання стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням 

способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; 

вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.  

Чільне місце у реалізації інтегрованого курсу відводиться творчим 

завданням, які передбачають застосування знань у незнайомій ситуації 

(включають вправи з елементами пошукової й дослідницької діяльності, з 

елементами творчості). Широко мають застосовуватися завдання, спрямовані на 

формування навичок самостійної роботи учнів з інформацією, засвоєння норм 

етичного, естетичного, морального ставлення до людей та природи.  

Тому у навчанні даного курсу перевага надається практичним роботам, 

демонстраційним і лабораторним дослідам, спостереженням в природі, 

екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, 

а також практичній діяльності з охорони природи. Важливе значення у 

формуванні особистісного ставлення до об'єктів вивчення належить практико-

орієнтованим проєктам, які передбачають дослідження культурної спадщини 

українського народу, вивчення природи рідного краю, екологічних проблем, 

формують в учнів емоційно-ціннісне ставлення до природи.  

Реалізуючи інформаційні проєкти – розповіді в самій різноманітній формі – 

усній, письмовій, вокальної пісні, підготовці презентаційних матеріалів тощо, у 

школярів формують способи самоорганізації навчальної діяльності, вміння 

роботи з інформацією (пошук необхідної інформації в довідкових виданнях, в 

тому числі на електронних носіях, у мережі Internet), комунікативні та 

комунікаційні уміння та навички.  

Рекомендована кількість проєктів у 3-му класі - не менше 4-х.  

У 3 класі значну увагу приділяють дослідницькому методу навчання, який 

передбачає організацію процесу отримання нових знань та умінь. Принципова 

відмінність дослідження від проєктування полягає в тому, що дослідження не 

передбачає створення будь-якого заздалегідь планованого об'єкта. Дослідження – 

це процес пошуку невідомого, нових знань, а проєктування – вирішення певного, 

чітко усвідомленого завдання. Уміння проводити самостійні дослідження, 

осягнення істини легко прищеплюються і переносяться в подальшому на всі види 

діяльності, якщо вчитель створює для цього певні умови.  

Однією із пропонованих форм роботи у 3 класі є екскурсія (кожної пори 
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року). Вона дозволяє проводити спостереження, вивчати тіла і явища природи в 

природних або штучно створених умовах. Зміст екскурсій повинен мати 

безпосередній зв'язок із пройденим на попередніх уроках матеріалом, або 

випереджувальний характер. У той же час отримані на екскурсіях результати 

спостережень і зібрані матеріали доцільно використовувати на наступних уроках. 

Екскурсія в природу є однією з доступних та обов’язкових форм роботи з 

молодшими школярами, у ході якої учні досліджують взаємозв’язки, що склалися 

у різних екологічних системах (на луках, у лісі, степах, водоймі, тощо). 

Організовуючи урок-екскурсію потрібно пам’ятати, що такі уроки мають іншу 

структуру і потребують певних завдань для кожного етапу уроку.  

Формування громадянської компетентності у молодших школярів має 

здійснюватися поетапно із поступовим засвоєнням ними єдності компонентів «Я 

− сім’я − школа − рідний край − Україна – світ», що передбачає розкриття 

взаємодії людей у сім’ї, колективі, суспільстві; активні контакти дітей з 

соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи 

цінностей демократичного суспільства. Особливо важливого значення надається 

зв’язку змісту освіти з життям, оскільки відсутність або недостатність 

відповідного досвіду учнів та учениць потребує постійного залучення їх до 

аналізу життєвих ситуацій, формування навичок критичного мислення. Необхідно 

сприяти тому, щоб дитина використовувала набуті нею знання про способи 

громадянської активності як у знайомих, так і змінених, нових ситуаціях, що 

впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності. 

 Ефективними є колективні, групові та індивідуальні творчі справи, 

використання проєктних, інтерактивних, iнформацiйно-комунiкаційних 

технологій. Важливим є включення молодших школярів в активну пізнавальну, 

дослідницьку діяльність (оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати 

безпосередньо), створення умов для самовираження, організації комунікативного 

спілкування, застосування в освітньому процесі елементів дискусії, що є 

ефективними засобами розвитку особистості, її громадянської позиції, 

формування в учнів цілісної картини світу.  

Важливо наголосити на необхідності формування у молодших школярів 

медіаграмотності засобами медіаосвіти в інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ». Цьому сприятиме системна та послідовна робота учнів з різними видами 

медіатекстів. 
БАЗОВА ТА ПРОФІЛЬНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Освітня галузь «Мови і літератури» Українська мова 

У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови 

здійснюватиметься за такими програмами: 

у 5 -9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804; 

у  1 0  - 1 1  класах - за навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням 

Ьйр8://ш0п.§0у.иа/иа/08уііа/2а§а1па-8егедпуа-08уііа/паусьа1пі-рг0§гаті 

В мовленнєвій лінії навчальної програми для 10 - 11 класів подано перелік 

рекомендованих видів роботи, які дають змогу учням реалізувати здобуті знання 

на практиці. Ці види роботи забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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старшокласників, адже комплексно охоплюють формування всіх видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма). Системний 

підхід до розвитку мовлення учнів не передбачає виділення окремих годин на 

традиційні для 5 - 9  класів аудіювання, читання мовчки та вголос, перекази, 

твори тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці. Учитель 

може на власний розсуд змінювати запропоновані теми й види роботи, але 

водночас прагнути впродовж року приділяти однакову увагу розвиткові всіх 

видів мовленнєвої діяльності. 

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в європейський 

контекст зумовлює введення до навчальних програм такого виду письмових 

робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально- пізнавальної діяльності 

учнів, учениць, підвищення в них інтересу до навчання предмета, розвиток 

особистості, критичного мислення, лінгвокреативності. 

Есе - самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний 

характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна 

композиція, невимушеність та емоційність викладу. 

Види есе: вільне і формальне 

Вільне Формальне 

Ознаки: Ознаки: 

невеликий обсяг 

(7-10 речень); 

довільна форма і стиль викладу 

зі збереженням структурованості 

тексту (вступ, основна частина, 

висновок); 

наявність позиції автора. 

обсяг 120-200 слів логічна 

організація структури: 

наявність відповідних 

компонентів (теза, аргументи, 

приклади, оцінювальні судження, 

висновок); ґрунтовність викладу; 

наявність позиції автора. 

Вільне есе обмежене в часі (5 - 10 і 10 - 15 хв.). До нього доцільно вдаватися на 

кожному уроці й на різних етапах його: цілевизначення, закріплення, рефлексії 

тощо. 

Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до 45 хвилин. 

Види формального есе: інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-

опис); критичне; 

есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини- 

наслідку, есе-аналіз). 

Вимоги до формального есе  

1. Обсяг - 1 - 2 сторінки тексту (120-200 слів). 

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка. 

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку. 

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має 

нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції 

автора. 
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5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за 

структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися 

внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до 

обговорюваного питання, а з іншого - самим питанням. Необхідно уникати 

різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно. 

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує 

теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї. 

7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми. 

Структура есе 

Есе складається з таких частин – 

 вступ,  

основна частина,  

висновок. 

Вступ - обґрунтування вибору теми есе. 

Основна частина - теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного 

питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також 

обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів. 

Висновок - узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе 

або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в 

основній частині. 

Розподіл годин між розділами 

Зазначаємо, шо вказаний у навчальних програмах розподіл годин між 

розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право 

самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність 

вивчення розділів. 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з 

української мови 

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів 

контрольних робіт з української мови в закладах загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання. 

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір 

(навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких 

здійснюють на сторінці класного журналу «Зміст уроку». 

Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте 

визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік 

навчальних досягнень». 

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності 

(усний переказ, діалог). У ІІ семестрі - оцінювання таких видів мовленнєвої 

діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 5 - 9 класах. 

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й 

ураховують у семестрову оцінку. 

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не 

проводять. 



41 
 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань,  

визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що 

вивчається. 

Тематичні і семестрові оцінки 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт. 

Семестрову - на основі тематичного оцінювання та результатів 

оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний 

твір) або читання вголос. 

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, 

одну тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка за 

семестр виводиться на розсуд учителя в залежності від динаміки особистих 

навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми чи теми, 

за яку учня (ученицю) атестовано, - (тривалість вивчення, складність змісту, 

ступінь узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути 

такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд 

учителя). 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5-9 класах 
 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Усього 

годин 

122 122 88 70 70 

Години з 

РМ 

24 23 22 16 19 

 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Фронтальні види контрольних робіт 

Перевірка мовної 

теми 

4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
твір - - - 1 - 1 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Індивідуальні види контрольних робіт 

    

Говоріння: діалог 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

читання 

вголос 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах 

Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень 

Фронтальні види контрольних робіт 

Форми контролю І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми 2 2 3 3 

Письмо: 

есе 

2 3 1 1 

переказ - - 1 1 

твір - - 1 1 

Індивідуальні види контрольних робіт 

Говоріння: діалог 1 - 1 - 

усний переказ 1 - 1 - 

уний твір - 1 - 1 

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не роблять). 

В разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання 

контрольного твору, переказу,  давати йому індивідуальне завдання, визначене 

вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку. 

Кількість робочих зошитів з української мови за 

класами: 5 - 9 класи - по два зошити; 

                 10 - 11 класи - по одному зошиту. 

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по 

одному зошиту. 

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і 

вважається поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під 

час перевірки зошитів ураховують наявність різних видів робіт, грамотність, 

охайність, уміння правильно оформити роботи. 

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці 

за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть 

використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або висновок 

«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на 

вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Ьіїрз: //ішго. §оу. 

иа/рідгисЬпікі/реге1ікі) 

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні - дистанційної 

форми навчання в період карантинних заходів у режимі онлайн і офлайн, 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
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учителям рекомендуємо використовувати сучасні електронні ресурси: 200М, 

УіЬег, 8куре, безкоштовні платформи ОоодІе С1а88гоот, МооШе, Місгозой 

Теаш8 тощо. 

Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину 

проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, 

учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати вид та зміст завдань. 

Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу, зокрема з української 

мови, можуть прийматися рішенням методичних об'єднань учителів-філологів. 

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-11 класів. 

Українська література 

У 2020/2021 навчальному році вивчення української літератури в 5 - 9 

класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804; 

у 10-11 класах - за навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за 

покликанням:Ьйр8://ш0п.§0у.иа/иа/08уііа/2а§а1па-8егедпуа-08уііа/паусьа1пі-

рг0§гаті 

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що 

виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги 

вчителеві під час вивчення певної теми.  

  Вивчення української літератури відбувається із залученням 

міжпредметних зв'язків - МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, 

образотворче мистецтво, музика тощо). 

Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу чи підрозділу є 

орієнтовною, учитель може її перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час 

учитель може використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості 

годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного 

оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо). 

Обов'язкова кількість видів контролю з української літератури в 5-9 класах 

Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

контрольного класного 

твору; 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

виконання інших завдань 

(тестів, відповідей на 

запитання тощо) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки розвитку 

мовлення*(у+п) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки позакласного 

читання 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi


44 
 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

Обов'язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11 

класах 

Семестри І ІІ І ІІ 

Рівні стандарту профільний 

Контрольні роботи у 

формі: 

3 3 4 4 

контрольного класного 

твору*; 

1 1 1 1 

виконання інших завдань 

(тестів, відповідей на 

запитання) 

2 2 3 3 

Уроки розвитку 

мовлення** 

2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 

Уроки позакласного 

читання 

1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

Оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний - 

кількості учнів, які відповідали протягом уроку. 

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі 

окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до 

найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід 

ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); 

охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог 

орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця 

рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам'ять творів з української літератури виставляють у 

колонку без дати з надписом «Напам'ять». 

У 2018 році Україна вперше брала участь у програмі міжнародного 

оцінювання учнів РІ8Л, одним із аспектів якого є оцінка читацької грамотності 

учнів, а саме: здатність до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних 

текстів, з якими вони матимуть справу в повсякденному житті. 

За результатами проведеного дослідження показники українських учнів 

виявилися дещо нижчими за середні показники учнів країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку. Детальна інформація про РІ8А 

розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

Шр§: /Лезіроіїаі .§оу.иа/рІ8а 

https://testportal.gov.ua/pisa/
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З метою формування читацької компетенції доцільним є використання в 

освітньому процесі інтерактивних форм (відповідні інтернет-ресурси, 

мультимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозаписи) і методів викладання 

предметів мовно-літературного спрямування, що мотивують інтерес учнів до 

читання, засвоєння літературних творів, уміння вступати в діалоги, 

аргументувати свою думку. 

Зарубіжна література 

У 2020/2021 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах 

здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804; 

у 10 класі – за  навчальними програмами (рівень стандарту та профільний 

рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407; 

в 11класі – за  навчальними програмами (рівень стандарту та профільний 

рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407; 

Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, рекомендована 

МОН України, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, що розміщений на офіційному сайті МОН України,  Інституту 

модернізації змісту освіти. 

Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної 

літератури є чинні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години 

на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, 

ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. 

Учитель має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на 

уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, 

читацьких інтересів учнів.  

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти 

здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі 

зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах. Для зіставлення 

можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні 

(англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов 

бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами 

оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову 

функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.  

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі 

вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл 

годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель 

на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня 

підготовленості учнів, особливостей класу тощо.  

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

• контрольного класного - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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твору; 

• виконання інших завдань 

(тестів, відповідей на 

запитання) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки розвитку мовлення* (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

• Уроки позакласного 

читання  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури у 10 класі 

Семестри І ІІ І ІІ 
Рівні стандарту профільний  

Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4 

• контрольного класного 

твору*; 
1 1 1 1 

• виконання інших  завдань 

(тестів, відповідей на 

запитання) 

1 1 3 3 

Уроки розвитку мовлення** 

2  (1у+1п; у 

межах 

текстуального 

вивчення) 

2  (1у+1п; у 

межах 

текстуального 

вивчення) 

3 

 (1у+2п) 

3 

(2у+1п) 

Уроки позакласного 

читання  
1 1 3 3 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 11 класі 
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ 

 Рівень стандарту Академ. рівень Профільний рівень 

Контрольні роботи у формі: 2 2 3 3 4 4 

• контрольного класного твору; 1 1 1 1 1 1 

• виконання інших  завдань 

(тестів, відповідей  на 

запитання) 

1 1 2 2 3 3 

Уроки розвитку мовлення*  
2 

 (у+п) 

2  

(у+п) 

2  

(у+п) 

2 

(у+п) 

3 

1у+2п 

3 

2у+1п 

Уроки позакласного 

читання  
1 1 1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 

Умовне позначення в таблиці – (у + п). 

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати 

наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; 

уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення 

орфографічного режиму).  

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному 

класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до 

найближчої тематичної. 

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за 

ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 
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Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.  

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем 

Клас Кількість 

сторінок 

5-Й 0,5–1,0 

6-Й 1,0–1,5 

7-Й 1,5–2,0 

8-Й 2,0–2,5 

9-Й 2,5–3,0 

 

Орієнтовний обсяг письмового твору 

(рівень стандарту, академічний рівень) 

Клас Кількість сторінок 

10-й 3,0–3,5 

11-й 3,0–3,5 

 

Орієнтовний обсяг письмового твору 

(філологічний напрям: профіль – українська філологія) 

Клас Кількість сторінок 

10-й 3,0–3,5 

11-й 3,5–4,5 

 

 Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної 

літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».  

 
ІНОЗЕМНІ МОВИ 

Вивчення іноземних мов ( англійська та іспанська мови) у 2020-2021 

навчальному році буде здійснюватися за декількома Державними стандартами та 

типовими освітніми програмами. Як і в минулі роки інваріантна складова 

навчального плану основної школи (1-11класи) забезпечує реалізацію змісту 

іншомовної освіти на рівні Державного стандарту . В школі вивчається друга 

іноземна  мова ( іспанська мова). 

Типові освітні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, що 

безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. 

Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих 

змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі 

можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати 

альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також 

навчальних методів з метою формування ключових життєвих компетентностей та 

досягнення цілісності навчальної програми й освітнього процесу відповідно до 

потреб певного класу.  

 Використовуються підручники, що видані у поточному році та в попередні 
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роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо додаткової навчально-

методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть застосовувати таку, 

що найкраще реалізує їхню методику навчання та компетентнісний потенціал 

предмету «Іноземні мови». Програма не обмежує самостійність та творчу 

ініціативу вчителів, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального 

матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. 

  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу учнів 3-го класу 

«Нової української школи» Державний стандарт початкової школи та нові 

програми з іншомовної галузі націлюють на удосконалення рівня володіння 

іноземною мовою, базуючись на вже досягнутому у 2 класі рівні pre-A1 у напрямі 

наступного рівня А1. Дескриптори рівня А1 чітко визначені програмою 

відповідно до кожного виду мовленнєвої діяльності та узгоджені із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Досягнення цього рівня 

передбачається по завершенню початкової школи. У 3-му класі продовжується 

імпліцитне вивчення граматичних явищ у контексті дитячих комунікацій, широке 

використання ритміко-пісенного та ігрового матеріалу, який допомагає не лише 

закріплювати мовленнєвий матеріал, але й створювати позитивний настрій на 

уроках.  

Комунікативно-ігрова методика вивчення іноземних мов, створення 

траєкторії особистого успіху учня, формування вміння позитивно взаємодіяти в 

групі/класі є ключовими компонентами побудови освітнього процесу у 3 класі. 

Основна ідея освітнього процесу на цьому етапі полягає у створенні ефективної 

програми мотивації молодшого школяра до вивчення іноземних мов та 

забезпечення оптимального розвитку кожного учня на основі педагогічної 

підтримки його особистості в умовах спеціально організованої іншомовної 

навчальної діяльності. У 3 класі дитина звикає до перебування в школі, а тому цей 

чинник втрачає безпосередню емоційну привабливість. Саме тому мотив до 

іншомовної діяльності варто підкріпити інтересом до змісту навчання, нових 

форм роботи.  

 Формування умінь позитивної взаємодії – важливий елемент навчання, 

який знаходить втілення в серії завдань НМК Quick Minds, що націлюють 

молодшого школяра на співпрацю з однокласниками під час виконання їх у парах 

і групах. Технологія співробітництва впливає на розвиток мотиваційного 

складника у структурі іншомовної навчальної діяльності і спонукає учнів до 

пошуків конструктивної моделі взаємодії в процесі спільного розв’язання 

завдань. 

 Спілкування учнів відбувається відповідно до сфер, визначених 

програмою. Система вправ і завдань для засвоєння навчального матеріалу 

представлена у підручниках та робочих зошитах, які за змістом і структурно 

пов’язані між собою, та передбачають інтегровану навчальну діяльність, включно 

з аудіосупроводом та інтерактивними електронними додатками. Відповідно до 

методичних засад комунікативно орієнтованого навчання, лексичні одиниці і 

граматичні структури вивчаються і відпрацьовуються не відокремлено, а в 

контексті комунікативних ситуацій. 

Послідовний системний розвиток усіх складників комунікативної 

компетентності неможливий без формування в учнів мотивації до спілкування 

іноземною мовою. Створення психологічних і дидактичних умов для розвитку в 
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школярів бажання вивчати іноземну мову є особливо важливим на етапі 

молодшого шкільного віку. Основними видами оцінювання з іноземної мови є 

поточне (не поурочне), тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова 

державна атестація. Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної 

середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою 

встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його 

опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. 

Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести 

спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому 

індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи. 

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого 

оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час 

виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не 

враховуються. 

 Важливою ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що 

проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального 

матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів 

поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться 

двічі на рік. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на 

основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого 

матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє 

реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль 

проводиться за всіма мовленнєвими уміннями.   

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання (тематичного) та 

оцінок контролю з мовленнєвих умінь. Поділ класів на групи здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 

20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на 2 

групи ; при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет 

– клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи. З огляду на те, що майже 

всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, більш детально ознайомитися 

із основними положеннями цього документа можна на сайті http://www.coe.int. 

Уроки для дистанційного навчання: http://www.onestopenglish.com/ . 

Освітня галузь «Суспільствознавство». 

Історія. Правознавство. Громадянська освіта 

У 2020/2021 навчальному році чинними є такі навчальні програми: 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія 

України. 5-9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2019 № 236). 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 21.02.2019 № 236). 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. 7-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804). 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

історія. 10-11 класи» (рівень стандарту, профільний рівень) (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 23.11.2017 № 1407). 

http://www.coe.int/


50 
 

Навчальні програми для 5-9 класів розміщено на сайті МОН за 

покликаннями (Мр5: //доо. д1/0019 дС), для 10-11 класів - за покликанням (Ьіїр5 

://доо.д!/ґ\Ь2ВЮ 

Для учнів 10 - 11 класів Міністерством рекомендовано для вивчення 

інтегрований курс «Історія: Україна і світ», а також 2 окремі кури "Історія 

України" та "Всесвітня історія". 

Відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів «Історія 

України» і «Всесвітня історія» може відбуватися паралельно або послідовно. Для 

підвищення ефективності навчання, зокрема розподілу навчального часу, 

програма пропонує синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої 

історії, зокрема у 7-11 класах. Перехід до синхронізованого навчання може 

відбутися впродовж навчального року, наприклад, на початку семестру. Учитель 

може використовувати пропоновані навчальною програмою таблиці 

синхронізації або вносити в них доречні зміни. 

Історична освіта в закладах загальної середньої освіти реалізується за 

допомогою предметів і курсів інваріантної та варіативної частини навчального 

плану освітньої програми закладу, а в старших класах - подальшого вивчення 

предметів і курсів за вибором відповідно до одного із визначених рівнів: рівень 

стандарту - обов'язковий мінімум змісту навчального предмета, рівень профільної 

підготовки - поглиблений зміст, що передбачає орієнтацію на майбутню 

професію. 

Основою організації змісту історичної освіти є принципи: 

- синхронного вивчення двох взаємопов'язаних навчальних предметів - 

історії України та всесвітньої історії; 

- лінійно-хронологічної побудови навчальної історичної інформації 

відповідно до загальновизнаної періодизації історії: стародавня, середньовічна, 

нова та новітня з акцентом на історії ХХ-початку ХХІ століть; 

- проблемно-тематичного підходу до організації змісту навчання та 

відмови від країнознавчого принципу; багатовекторності - вивчення різних 

вимірів історії: соціального, економічного, етносоціального, політичного, 

культурного, релігійного, технічного, гендерного, просторового; аналіз подій та 

явищ з точки зору різних суб'єктів історичного процесу та різної інтерпретації 

історичних подій; 

- збалансованості у висвітленні загальнонаціональної, регіональної та 

локальної історії; 

- поєднанні оглядового, тематичного та поглибленого вивчення. 

Пріоритетами в змісті історичної освіти, як і раніше, залишаються: 

- історія країн і народів, тісно пов'язаних з історією України у різні часи; 

- антропологізація історичного минулого, зосередження уваги на 

різноманітних проявах буття людини; 

- показ поліетнічності та багатокультурності через історії людських 

спільнот, що населяли/населяють територію України, та їх взаємодію; 

- виважений й неупереджений розгляд контроверсійних та дражливих тем в 

історії України, Європи та світу; 

- збалансований виклад політичної, соціально-економічної історії та історії 

культури; 

https://goo.gl/fwh2BR
https://goo.gl/fwh2BR
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- вивчення історії демократичних ідей, етапів становлення та розвитку 

інституту прав людини й громадянського суспільства. 

У системі шкільної історичної освіти, що склалася за роки незалежності, у 

п’ятому класі традиційно викладається пропедевтичний курс історії.  

Пропедевтичний характер курсу 5 класу визначає принципи відбору змісту 

та стилістичні особливості його викладу відповідно до програми. Його зміст  

спрямовано на досягнення загальної мети шкільної історичної освіти: формування 

в учнів самоідентичності та почуття власної гідності на основі осмислення 

соціального й морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури 

України в контексті загального історичного процесу.   

Беручи до уваги вікові особливості пізнавальної діяльності дітей 10 – 11 

років, в учнів маємо формувати первинні поняття та уявлення про розвиток, 

предмет вивчення й суспільну роль історії як науки і як живої пам’яті про життя 

людей у минулому. Учні мають також опанувати на початковому рівні (уміти 

оперувати) значною кількістю історичних термінів. Зрозуміло, що успішних 

результатів у навчанні історії можна досягти за умови опанування учнями вміння 

й навичок опрацювання навчального історичного матеріалу, тому саме це є 

предметом спеціального відпрацювання на уроках курсу. Передбачається також 

ознайомлення дітей з історичними джерелами різних типів – як писемними, так і 

речовими, включаючи пам’ятки культури, що формують навколишнє історичне 

середовище.  

Принципове значення для організації навчання історії в 5 класі мають активні 

та інтерактивні методи. Передумовою активного навчання є чергування різних 

форм діяльності учнів. Наприклад, працюючи з текстом, учні можуть шукати 

відповідь на запитання, добирати коментарі до ілюстрацій, складати план, 

порівнювати текст з ілюстраціями та картами, знаходити нові слова та 

витлумачувати їх за інструкціями підручника. 

Основним методом опрацювання змісту є коментоване читання учнів по 

черзі (ланцюжком), що супроводжується постановкою запитань до тексту та 

відповідями на них або виділенням у тексті головного (основних думок). Роль 

учителя – організувати бесіду навколо питань, що вивчаються в контексті теми чи 

розділу.  

Роботу з підручником можна чергувати з коротким викладом (розповіддю) 

вчителя, роботою із зошитом. З огляду на вікові особливості п’ятикласників 

розповідь учителя (не більше ніж 5–10 хв.) не повинна бути лекцією, а уроки 

жодною мірою не повинні зводитися тільки до читання й переказування тексту 

підручника. Немає потреби переповідати той матеріал, що викладений у 

підручнику, як і не потрібно ускладнювати виклад додатковою інформацією. 

Слово вчителя має бути образним та емоційним, воно повинно апелювати до 

особистісного досвіду п’ятикласників. 

З-поміж методів навчання заслуговують на увагу ігрові форми. Під час 

вивчення курсу може йтися як про створення окремих, епізодичних ігрових 

ситуацій, так і про застосування ігрових моделей навчання. Варто ширше 

використовувати урок-екскурсію, наприклад, до місцевого музею чи історичної 

пам’ятки. Доречними є ігри-подорожі чи ігри-дослідження, які можна 

сконцентрувати в часі, обмеживши однією темою або й одним уроком.  
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Окремої уваги потребує аналіз особливостей викладання історії в 7 класі. У 

2020/2021 навчальному році учні/учениці 7 класів навчатимуться за новими 

підручниками «Всесвітня історія» та «Історія України». Нові підручники 

поєднують здобутки та вимоги сучасних історичної та педагогічної наук, 

орієнтують учительство та учнівство на загальнонауковий підхід до історії 

Середньовіччя як епохи, що закладає основи сучасної цивілізації, ознайомлення 

учнів із достовірними фактами та їх інтерпретацією з метою формування 

цілісного наукового світогляду. 

У 7 класі має бути продовжена системна робота із формування в учнівської 

молоді критичного мислення, розуміння впливу історії на подальші події та 

сучасність; виховання патріотизму, любові до України та поваги до історії, 

культури, традицій її сусідів, сприйняття базових людських цінностей. 

Мотивація до навчання та вивчення історії може базуватися на багатьох 

чинниках. 

Актуалізація змісту навчального матеріалу історії Середніх віків, 

передбачає, зокрема таке. 

«Персоналізація», «залюднення» історії через життєпис різних історичних 

осіб - не тільки державних, політичних діячів/діячок і воєначальників, але й 

мислителів, діячів культури, представників різних верств населення, 

дотримуючись за можливості гендерного балансу (з урахуванням специфіки 

історичної доби); зображення історії особистих успіхів і поразок людей, здобуття 

досвіду та подолання перешкод. 

Демонстрація витоків сучасних ідей, соціально-економічних явищ, 

технічних та технологічних винаходів, традицій повсякденного життя, тенденцій 

розвитку культури тощо з доби Середньовіччя. Учні(-ниці) мають переконатися в 

тому, що вплив подій та явищ Середньовіччя ми бачимо сьогодні - в сучасних 

містах і селищах, що розвинулися із середньовічних; назв і топонімів минулої 

доби; походження сучасних народів і мов; тенденцій розвитку ідей і мистецтва, 

особливу увагу приділяючи формуванню гуманізму, традицій Відродження. 

 

Показ взаємозв'язку історії та сучасності має бути продемонстрований на 

цікавих фактах і явищах; особливо цінними з них є ті, які відображають зв'язок 

української та всесвітньої історії. 

Частина навчального матеріалу з історії має базуватися на літературних 

прикладах, апелюванні до творів мистецтва та архітектури, зокрема віднесених 

до Світової спадщини ЮНЕСКО (архітектурний ансамбль Софійського собору та 

монастирський комплекс Києво-Печерської Лаври; Аахенський собор), історичні 

центри сучасних міст, серед яких - Венеція, Краків, Львів, Прага, Флоренція та ін. 

Виклад «готової інформації» варто застосовувати лише в невеликому обсязі і 

тоді, коли учні не можуть самостійно розв'язати певну навчальну проблему. Учні 

мають вчитися зіставляти різні факти і точки зору, формувати власні думки та 

мати можливість висловлювати їх, критично співвідносити їх з джерелами 

інформації, думками однокласників і вчителя. Цьому сприяє доброзичлива 

атмосфера в учнівському колективі та толерантність у стосунках, насичення 

процесу навчання історії «проблемними ситуаціями», розвиток учнівської 

допитливості та уяви, створення в учнів стимулів до навчання, самоосвіти, 

орієнтація навчального процесу на формування певних компетентностей, 
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закладених в Концепції Нової укарїнської школи і отримання учнями 

позитивного освітнього результату. 

Викладання історії Середньовіччя має базуватися на сучасній методології, 

з урахуванням досягнень сучасної історичної науки. При цьому важливо 

дотримуватися принципів історизму, не застосовувати до середньовічної доби 

поняття та суспільно-історичні категорії, що характеризують сучасний стан 

розвитку людської цивілізації. 

Треба усвідомити неможливість застосування до епохи ІХ - XV ст. 

історико-політичних категорій епохи національної ідентичності та національних 

держав. У період Середньовіччя провідними були фактори релігійної та 

конфесійної, станової приналежності тощо. 

Вчитель має убезпечити учнів від некоректного «перенесення» на добу 

Середньовіччя геополітичних інтерпретацій та означень ХХІ ст., зокрема 

воєнного захоплення територій як «агресії», «анексії», «окупації». Середньовічні 

військові зіткнення, що увійшли до джерел як «битви», інколи перетворюються у 

нашій уяві на картини, співрозмірні масштабам баталій Другої світової війни. 

Варто зазначити, що для очільників держав, володарів IX - XV ст. 

надзвичайно важливою буда відповідна династична та прецедентна легітимація, 

що, певною мірою, виконувала роль відповідника сучасного міжнародного 

публічного права. Саме тому таку важливу роль для епохи Середньовіччя 

відігравала так звана шлюбна дипломатія. 

Натомість необхідно показати своєрідність та особливості середньовічного 

суспільства і тенденції його розвитку: особливу увагу приділити релігійному 

чиннику, ролі церкви в історії Середньовіччя. Учні мають уявити особливий 

спосіб мислення людини середньовічної доби, яка сприймала світ, що її оточував, 

події, процеси і явища як продовження «Небесного сценарію», викладеного у 

Священному Писанні, від створення Світу до його Кінця. 

Важливим завданням є вилученні із змісту курсу історії Середньовіччя 

радянських і пострадянських історичних міфів і фальсифікацій. Серед особливо 

небезпечних перекручень історії є змішування понять «Русь» і «Росія», 

найменування русів «росіянами» за багато століть до виникнення Російської 

держави. 

У вивченні курсу «Історія України» важливо показати витоки української 

нації, української державницької традиції, духовності та культури, уникаючи при 

цьому, як зазначалося вище, механічного «перенесення» сучасних суспільно-

політичних явищ і духовних традицій на добу Середньовіччя. На основі вивчення 

історичного матеріалу в учнів можуть формуватися різні і водночас органічно 

поєднані образи Русі-України як важливого суб'єкта європейського історичного 

процесу, «щита Європи» та її культурного осередка тощо. 

Разом із тим, необхідним є зображення середньовічного минулого України 

як історії усіх народів, які проживали на сучасних українських теренах, з 

особливою увагою до джерел формування кримськотатарського та інших народів, 

для яких Україна є історичною батьківщиною. 

У змісті курсу «Всесвтні історія» важливим є простеження взаємозв'язку 

історії різних країн, насамперед європейських, з історією України через 

міжнародну торгівлю і війни; династичні зв'язки і культурний обмін; життєвий 

шлях історичних осіб тощо. 
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Особливу увагу варто приділити країнам та спільнотам, які були і є 

сусідами України. Мультиетнічність та поліконфесійність сучасного 

українського суспільства зумовлює потребу врахування цінностей та традицій, в 

тому числі релігійних, представників різних спільнот. У зв'язку з цим учні за 

допомогою вчителя мають шукати відповіді на складні питання історії 

виникнення ісламу та ролі християнства в Європі, передумови і прояви релігійної 

нетерпимості і гонінь на євреїв, арабів тощо; причини і наслідки Хрестових 

походів, інквізиції та ін. 

З метою набуття учнями історичної та інших компетентностей, відповідно 

до державних вимог до освітньої підготовки учнів, окремою структурною 

складовою програми є практичні заняття. Під час таких занять учитель виступає 

як консультант і радник у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм потрібну 

допомогу відповідно до віку та пізнавальних можливостей. 

У старших класах вивчення історії спрямоване на формування вміння 

інтерпретувати історію України як частину світового політичного, економічного, 

соціального та культурного простору, пояснювати й аналізувати взаємодію 

української та світової історії, навчити старшокласників виокремлювати й 

аналізувати виклики, які поставали й постають перед державами, народами, 

суспільством упродовж ХХ і на початку ХХІ століть. У цілому курси спрямовано 

на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання історії, зокрема 

розвиток та удосконалення критичного й творчого мислення. 

Під час викладання історії в старших класах важливо підпорядковувати 

навчальні завдання актуалізації змістових ліній, які формують ціннісні та 

світоглядні орієнтації учнівства, як-то інформаційне середовище, екологічна 

безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, підприємливість та 

фінансова грамотність, здоров'я та безпека, цінності й моральність, культурна 

самосвідомість. 

У 10-11-х класах навчальна програма з історії України та всесвітньої 

рекомендує проведення практичних занять, виконання навчальних проєктів, 

написання есе. Учитель може самостійно планувати навчальну роботу, 

вибудувати власний алгоритм роботи з учнями, зокрема акцентувати на певних 

навчальних цілях, змістових елементах, розширювати коло історичних діячів, 

змінювати послідовність вивчення матеріалу в межах розділів, додавати матеріал 

з історії рідного краю, доповнювати тематику практичних занять, творчих робіт 

тощо. Для практичного заняття, проєкту, есе учитель може обрати іншу тему, 

розробити пізнавальні завдання, що ґрунтуються на самостійно підібраній 

джерельній базі. Пропоновані учням завдання мають бути аналітичними, 

зорієнтованими на очікувані результати навчально - пізнавальної діяльності, 

сприяти освоєнню учнями ключових компетентностей, формуванню розуміння 

зв'язку між минулим і сучасністю. 

З метою набуття школярами історичної та інших компетентностей, 

відповідно до державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів, окремою 

структурною складовою програми вперше стають спеціальні уроки - практичні 

заняття. Під час практичного заняття вчитель виступає як консультант у процесі 

самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу відповідно до віку та 

пізнавальних можливостей. Питання порядку проведення практичних занять та 

оцінювання їхніх результатів залишається в компетенції вчителя. 
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Правознавство 

Правознавство як навчальний предмет сприяє особистісному розвитку і 

творчій самореалізації кожного учня через визнання загальнолюдських цінностей, 

здатність розуміти й оцінювати правові явища та процеси, формування 

критичного мислення, аналіз життєвих ситуацій відповідно до чинних правових 

норм. 

У 2020/2021 навчальному році чинними є навчальні програми: 

«Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 

за покликанням (Щр5://£оо.£І/ОШ9дС) 

«Правознавство (профільний рівень).10-11 класи» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 і наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства за покликанням (Ьїїра ://доо.д1/і\у1і2ВК) 

В основу предмета «Правознавство» покладено компетентнісний підхід, що 

корелюється з основними ключовими компетентностями, визначеними 

Концепцією Нової української школи. 

Показником рівня освіченості за курсом правознавства є правова предметна 

компетентність учнів. Правова компетентність - це сукупність набутих учнями 

правових знань, предметних умінь, сприйняття та розуміння важливості 

загальнолюдських цінностей, ставлень. 

Складниками правової предметної компетентності є: 

- інформаційна компетенція: уміння учнів працювати з правовими 

документами; користуватись підручником, довідковою літературою, мережею 

Інтернет для самостійного пошуку правової інформації; користуватися зразками 

юридичних документів; 

- логічна компетенція: уміння учнів пояснювати та застосовувати правові 

поняття, аналізувати правові явища, процеси, визначати причиново - наслідкові 

зв'язки; 

- діяльнісно-процесуальна компетенція: уміння учнів використовувати 

правові знання для виконання практичних завдань, аналізу правових ситуацій й 

розв'язання правових задач; здійснювати й пояснювати вибір моделі поведінки в 

життєвих ситуаціях на підставі норм права й положень законодавства; 

усвідомлювати відповідальність за власну поведінку; 

- аксіологічна компетенція: уміння висловлювати власні оцінні судження, 

оперуючи такими категоріями як право, демократія, свобода, гідність, 

відповідальність, права людини; формулювати аргументовану думку щодо 

суспільних проблем та державних реалій, пов'язаних із правом. 

Курс «Основи правознавства» вивчається у 9 класі впродовж одного 

навчального року в обсязі 1 година на тиждень (35 годин).  

Окремою структурною складовою програм є практичні заняття, які 

сприяють формуванню в учнівства вміння практичного застосування окремих 

положень законодавства. Кожне практичне заняття є тематичним і має певне 

змістове наповнення відповідно до контексту конкретної теми. 

На практичних заняттях доцільно використовувати дослідницькі методи та 

метод проблемного викладу. Відповідно до сучасних підходів учитель не сам 

https://goo.gl/GDh9gC
https://goo.gl/fwh2BR
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пропонує проблему, а визначає її спільно з учнями. Також спільно потрібно 

виробити критерії оцінювання роботи. Під час цих уроків діяльністю учителя є 

організація процесу та сприяння, допомога молоді під час розв'язання проблем. 

Серед інформаційних ресурсів для проведення практичних завдань, зокрема 

з акцентом на права людини, потрібно використовувати напрацювання 

міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Європи та ОБСЄ, які розміщено у 

відкритому доступі у мережі Інтернет. 

Невід'ємною складовою роботи вчителя правознавства є моніторинг стану 

сучасного законодавства, відслідковування його поточних змін і трансформацій. 

Особливо це стосується питань конституційної модернізації державно-правових 

відносин. У цьому контексті необхідно відстежувати зміни конституційно-

правового регулювання окремих видів суспільних відносин та обговорювати їх з 

учням 9-11 класів, спираючись на чинне законодавство. 

Оцінювання є невід'ємною частиною процесу навчання. Основною метою 

оцінювання учнів є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв'язку 

вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу потрібно 

застосовувати не тільки поточне, а і формувальне оцінювання (тобто оцінювання 

для навчання), яке передбачає надання учням підтримки, коригує засоби та 

методи навчання у випадку виявлення їх неефективності, визначає подальші цілі. 

Громадянська освіта 

(рівень стандарту) 

У 2020/2021 навчальному році чинною є навчальна програма 

«Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас» для закладів загальної 

середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407. 

Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

(Мр5://еоо.е1ЛшЬ2ВЮ. 

Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних 

знань та орієнтацію на розв’язання практичних проблем.  інтегративних 

громадянознавчих знань.   

Запровадження громадянської освіти є забезпечення мінімальної 

функціональної громадянської освіченості індивіда. Цієї мети можна досягти, 

лише застосовуючи «багатовекторний» підхід, тобто зосередивши увагу на 

кількох ключових моментах. Перш за все, учнівську молодь необхідно озброїти 

компетентностями, необхідними для участі в житті суспільства на всіх рівнях, що 

передбачає, насамперед, здатність реалізовувати свої права й свободи, поважаючи 

при цьому права й свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до 

власних переконань і цінностей. Надзвичайно важливо сформувати в молодих 

громадян України повагу до прав людини, плюралізму та демократії, 

верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, ксенофобії, 

расизму, агресії, нетерпимості. 

Зокрема, для досягнення мети громадянської освіти слід забезпечити 

теоретичну й практичну підготовку учнів. Передусім, молоде покоління потрібно 

ознайомити зі світовими демократичними здобутками та особливостями 

становлення демократії в Україні. Що стосується практичної площини, то тут 

важливо сформувати мотивацію та основні вміння, потрібні для відповідальної 

участі у громадсько-політичних процесах, критично-конструктивне ставлення 

молоді до життя суспільства, а також створити умови для набуття учнями досвіду 
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громадянських дій, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії. Крім 

того, громадянська освіта має сприяти становленню активної позиції громадян 

щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні. 

Зміст програми з громадянської освіти не містить уроки узагальнення і 

тематичного контролю. Тому вчитель на свій розсуд може (за необхідності) 

планувати такі уроки, оскільки програма не містить розподілу навчального 

матеріалу за годинами. 

Під час розподілу навантаження варто надавати перевагу вчителям історії 

та правознавства, як викладачам  курсу «Громадянська освіта».   

Аналітичні матеріали, а також дані багатьох сучасних досліджень 

показують, що в наш час у країні склалася ситуація, коли  реально існуюче 

культурне розмаїття недооцінюється, а іноді сприймається як гальмо на шляху 

національної консолідації. Незважаючи на фактичне культурне, етнічне та 

конфесійне розмаїття в країні, більшість населення не бажає приймати світ у 

всьому його різноманітті. Протягом багатьох десятиліть формувались забобони і 

стереотипи до різних груп населення. Велика кількість внутрішньо переміщених 

осіб із Криму й Сходу країни стала ще одним викликом, що спонукає шукати дієві 

інструменти для адаптації та соціалізації в регіонах України людей, відмінних 

своїми мовними, релігійними, культурними та іншими характеристиками. Також 

надзвичайно актуальними є розвиток громадянської освіти й системна 

цілеспрямована робота по об’єднанню країни, розвитку міжрегіональних зв’язків, 

інтеграційних процесів і співпраці. Відповіддю на ці виклики може бути увага до 

регіональних особливостей й їхнє широке представлення у загальноукраїнському 

контексті, а також системний, інтегрований, компетентністний підходи до 

знайомства з оточуючим середовищем і інклюзія у широкому сенсі цього слова. 

Формування громадянської та соціальної компетентності дітей є також важливим 

компонентом розвитку дитини й підготовки її до реалій життя у світі, що швидко 

змінюється.  

Освітня галузь «Природознавство» 

Природознавство 

«Природознавство» - предмет, який поєднує в собі елементи знань з 

біології, географії, фізики, хімії, астрономії та екології, і є пропедевтикою для їх 

систематичного вивчення в основній школі. Згідно з Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти мета навчання природознавства 

полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів через засвоєння 

системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, 

удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних 

орієнтацій у ставленні до природи. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом 

реалізації нового змісту навчання та організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного, діяльнісного підходів та особистісно-орієнтованого навчання. 

У 2020/2021 навчальному році навчання природознавства в закладах 

загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальною програмою з 

природознавства для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що 

затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України 

(Ьйр8://топ.доу.иа/иа/о8уі1а/2ада1па-8егедпуа-о8уі1а/паусЬа1пі- 

ргодгаті/паусЬа1пі-ргодгаті-5-9-к1а8). 
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Програмою визначено обов'язковий перелік способів діяльності, до яких 

відносяться: визначення (впізнавання), спостереження, опис, порівняння 

природних об'єктів, вимірювання, проведення дослідів, використання довідкової 

літератури, участь у соціально-орієнтованій діяльності з вивчення екологічних 

проблем своєї місцевості, а також мінімальну кількість демонстрацій, 

спостережень, практичних робіт, практичних занять, навчальних проєктів. 

Розподіл годин у програмі є орієнтовним. За необхідності і виходячи з наявних 

умов навчально-методичного і матеріального забезпечення, вчитель має право 

самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого 

розділу, у тому числі змінювати порядок вивчення розділів, тем. 

Зміст програми позбавлений надмірної деталізації; включає інформацію, 

необхідну для прийняття рішень в повсякденному житті, збереження здоров'я, 

формування стратегії поведінки сучасної людини; націлює на використання 

краєзнавчого матеріалу. В якості пріоритетів програма розглядає формування в 

учнів способів роботи з природничою інформацією, комунікативних умінь, а 

також набуття ними елементів природознавчої, здоров'язбережувальної та 

екологічної компетенцій. 

Предметна природничо-наукова компетентність формується на основі 

опанування учнями різними видами соціального досвіду, який включає знання 

про природу (знаннєвий компонент), способи навчально-пізнавальної діяльності 

(діяльнісний компонент), ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності 

(ціннісний компонент). 

Для засвоєння навчального змісту предмета «Природознавство» особливе 

значення мають такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів, як 

спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, робота з різними 

інформаційними джерелами тощо. Тому в кожному розділі програми виділено 

рубрики «Практичні роботи», «Практичні заняття» та «Навчальні проєкти». 

«Практичні роботи» і «Практичні заняття» проводяться і реалізуються на 

уроці. Виконання практичних робіт оцінюється обов'язково у всіх учнів. Робота 

учнів під час практичних занять, які спрямовані на формування компетентностей, 

може не оцінюватись або оцінюватись вибірково. 

Компетентнісний потенціал предмету реалізується також і через 

виконання учнями навчальних проєктів. 

Програмою передбачено виконання упродовж навчального року чотирьох 

обов'язкових проєктів, спрямованих на формування певних провідних умінь і 

навичок. Так головними навчальними завданнями першого проєкту є формування 

вміння збирати і фіксувати дані, представляти їх наочно, формулювати висновки 

(математична, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж 

життя), другого — базових навичок співробітництва (соціальна компетентність), 

третього — вести тривале спостереження, фіксувати дані в журналі 

спостережень, формулювати гіпотези, планувати і проводити дослідження, 

пояснювати отримані результати (компетентності у природничих науках і 

технологіях). У четвертому проєкті до вище названих додається формування 

ініціативності і підприємливості та екологічної грамотності. 

Урок природознавства повинен бути цікавим, а не розважальним. Тому не 

обійтися без проблемних задач, парадоксів, дивовижних протиріч. Сама ситуація 

незвичайного створює не тільки інтерес, але і потребу з'ясувати, зрозуміти, чому 
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саме так, а не інакше. Оптимізувати освітній процес допоможе використання 

комп'ютерних технологій. Доцільно пропонувати учням такі завдання як пошук 

природознавчої інформації, малюнків, фотографій об'єктів і явищ природи, 

підготовка презентацій тощо. 

Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають: 

організація спостережень в природі; проведення дидактичних ігор; вирішення 

ситуативних завдань; використання творчих завдань; уроки, що їх проведено у 

формі подорожі, віртуальної екскурсії, усного журналу, репортажу з місця подій; 

святкування Дня Землі, Дня космонавтики, Дня прильоту птахів, екологічні акції 

тощо. У навчальних цілях доцільно використовувати місцевий природознавчий та 

краєзнавчий матеріал, проводити екскурсії у природу, населеним пунктом, до 

краєзнавчого або природничого музею, будинку природи, планетарію, 

обсерваторії тощо. 

Освітній процес необхідно спрямовувати також на формування в учнів 

загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому 

пріоритетами є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього 

світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для 

розв'язування проблемних завдань. Поряд із фронтальними та індивідуальними 

формами роботи необхідно залучати школярів до колективної діяльності (парна, 

групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням 

інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронного планетарію, 

відеосюжетів, віртуальних екскурсій тощо), що сприятиме формуванню в учнів 

комунікативної та соціальної компетентностей. 

Економіка 

Вивчення економіки проводиться за програмою, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України», наказ МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її 

нагромадження, розвиток технологій та організаційні зміни зумовлюють потребу 

в особистості, здатній гнучко й оперативно адаптуватися до нових вимог, 

адекватно реагувати на нові виклики, навчатися впродовж усього життя, 

розвиватися та творити. У сучасному світі формування освітніх цілей 

відбувається не на рівні держав, а на міждержавному, міжнаціональному рівнях, 

коли основні пріоритети й цілі освіти проголошуються в міжнародних конвенціях 

та документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти. Держави 

формують освітню політику, спрямовану безпосередньо на її інтеграцію в 

міжнародні співтовариства. У Законі України «Про освіту» (ст.12) задекларовано 

завдання формування ключових компетентностей, спрямованих на досягнення 

загальної освітньої мети, зокрема інноваційність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, 

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

усвідомленням рівних прав і можливостей; підприємливість та фінансова 

грамотність. Саме ці компетентності можуть бути реалізовані у процесі 

вивчення предметів економічного спрямування. В умовах компетентнісного 

підходу акцентується увага на результаті навчання засобами предметів 

економічного спрямування, пов’язаного з формуванням підприємливості та 

фінансової грамотності; при цьому як результат розглядається не сума 

засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях, 
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застосовувати досвід успішної діяльності в сфері підприємництва, плануванні 

власних життєвих подій, бюджету тощо. Аналіз існуючих програм дозволяє 

зробити висновок про те, що здійснення економічної освіти, окрім економіки, 

забезпечується вивченням «Громадянської освіти»,  курсів за вибором 

економічного спрямування та традиційно географії, адже  певний перелік тем 

програми з географії має економічний зміст, а також іншим предметам, зміст тем 

у яких дозволяє реалізувати наскрізну змістову лінію підприємливості і 

фінансової грамотності.  

У 2020/2021 навчальному році учні 11 класу вивчають економіку на 

профільному рівні за програмою, «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» наказ МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма 

розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства:  

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

Біологія. Екологія 

У 2020/2021 навчальному році навчання біології в закладах загальної 

середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

6-9 класи: 

Програма з біології для 6-9 класів, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України (Мр5://доо.д1/ОШ9дС); 

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології: 

Програма з біології для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології, 

затверджена наказом МОН від 17.07.2013 № 983. Програму розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (Ьйр5://еоо.е1/ОРЬ9аС). 

10-11 класи: 

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти: рівень стандарту, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України 

(Мр5://доо.д1/1\Ь2ВЮ; 

Розподіл годин у програмах є орієнтовним. Це дає право вчителю творчо 

підходити до реалізації їх змісту, самостійно обирати послідовність розкриття 

навчального матеріалу в межах одного навчального року, але так, щоб не 

порушувалась логіка його викладу, змінювати орієнтовну кількість годин, 

передбачених програмами для вивчення тем або розділів, та визначати час 

проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього резервні години або 

години навчальної практики, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст 

освіти приклади зі свого регіону. Резервні години можуть бути використані для 

повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та 

оцінювання результатів навчання учнів. 

Зміст навчальних програм «Біологія» (6-9 класи) та «Біологія і екологія» 

(10-11 класи) відображає підходи, визначені в Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти (2011 р.), Концепції Нової української школи 

(2016 р.), Концепції екологічної освіти України (2001 р.). А саме: 

оптимізовано навчальне, психологічне і фізичне навантаження учнів за 

рахунок скорочення описового, складного для засвоєння матеріалу, що не має 

світоглядного значення, перенесення складних теоретичних понять з основної 

школи в старшу; 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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реалізовано діяльнісний і компетентнісний підходи, що дозволяє 

акцентувати увагу педагогів на формування конкурентноздатної, всебічно 

розвиненої особистості учня за рахунок включення в зміст біологічної освіти 

певних способів діяльності та розвитку ключових компетентностей; 

екологізовано зміст всіх розділів біології; 

запроваджено дослідницький підхід та проєктні технології, як основного 

інструмента формування природничо-наукової компетентності; 

передбачено формування інформаційної компетенції, як предметної (вміння 

знаходити, структурувати інформацію, перетворювати її з однієї форми в іншу), 

так і комунікаційної (здатність встановлювати і підтримувати контакти, щоб 

успішно орієнтуватися на сучасному ринку праці); 

посилено практико- і особістісно-орієнтований напрям змісту біологічної 

освіти та виховний потенціал за рахунок включення відомостей прикладного 

характеру. В основній та старшій школі (на рівні стандарту) передбачається 

засвоєння знань про живу природу як цілісну систему, що має відповідні рівні 

організації (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, 

екосистемний, біосферний) з притаманними їм ознаками життя; застосовування 

узагальненого підходу для пояснення процесів життєдіяльності, розуміння 

біологічної картини світу, формування екологічної, генетичної і гігієнічної 

грамотності, оцінювання ролі знань з біології для сталого розвитку. 

Учителям біології необхідно запроваджувати в практику педагогічні 

технології, які дозволяють ефективно реалізовувати вимоги Концепції НУШ: 

технології критичного мислення, проблемно-діалогічного навчання, проєктні 

технології тощо. Безперечною вимогою часу є освоєння комп'ютерних 

технологій, можливостей цифрових лабораторій (цифрових вимірювальних 

комплексів), що не тільки дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя та учня, а 

й виділити суттєві ознаки біологічних об'єктів, явищ, урізноманітнити контроль 

навчальних досягнень. 

До уваги вчителів біологічні інтернет-ресурси: 

Вчені-лауреати Нобелівської премії/ [Електронний ресурс.] Мр: //поЬе1ргіге.огд. 

Моя наука/ [Електронний ресурс.] ІШр: //ту.5сіепсе. иа. 

Цікаві біологічні статті/ [Електронний ресурс.] Мр: //\\\.па1ига1 і 5І.і:.иа/. 

Онлайн-курс «Автостопом по біології»/ [Електронний ресурс.] 

Ьйр5://сий.1у/ЦуГд455 . 

Добірка корисних онлайн-ресурсів «Біологія дистанційно»/ [Електронний 

ресурс.] - Шр5://си11:.1у/\уГ'д6ЬР . 

3Б Нитап Апаїоту/ [Електронний ресурс.] - Мр://\\\.3ГЇ5сіепсе.сот/ 

МісгоЬіо1оду Оп1іпе/[Електронний ресурс.] - Мр://тісгоЬіо1одуоп1іпе.огд. 

В умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8ЛК8-СоУ-2 необхідно надавати дітям 

достовірну інформацію та науково-обґрунтовані факти про коронавірус для того, 

щоб зменшити страхи та занепокоєність через хворобу, а також підтримувати 

здатність учнів долати вторинні ефекти розповсюдження вірусу на їхні життя. 

Практичні поради «Як вчителі можуть говорити з учнями про коронавірус 

(СОУГО-19)» наведено на сайті ЮНІСЕФ і сайті НУШ. 

        Чинні програми позбавлені жорсткого поурочного поділу і дають 

право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту, самостійно обирати 

http://nobelprize.org/
http://my.science.ua/
http://www.naturalist.if.ua/
http://www.3dscience.com/
http://microbiologyonline.org/
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послідовність розкриття навчального матеріалу в межах одного навчального 

року, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу, змінювати орієнтовну 

кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, та час 

проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього резервні години або 

години навчальної практики, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст 

освіти приклади зі свого регіону. Резервні години можуть бути використані для 

повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та 

оцінювання результатів навчання учнів. 

Організація освітнього процесу з природничих дисциплін у 2020/2021 

навчального році має реалізуватися з урахуванням результатів міжнародного 

дослідження якості освіти РІ8А-2018, у якому Україна брала участь вперше. 

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти 

РІ8А-2018 містить рекомендації щодо подальшого розвитку освіти в Україні в 

коротко - та довгостроковій перспективах (ЬИр5://1е5Ірог1а1.доу.иа/2уі1у-дапі- 

Слід враховувати, що дослідження РІ8А не перевіряє, чи засвоїли учні 

зміст освітньої програми або певної навчальної програми. Це дослідження оцінює 

наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в 

реальному житті. Кожне дослідження РІ8А має провідну компетентність: для 

РІ8А-2018 була читацька грамотність, для РІ8А-2021 стане математична, для 

РІ8А-2024 - природничо-наукова компетентність. 

За результатами міжнародного дослідження в галузі природничо- наукових 

дисциплін 43,6 % українських учнів досягли рівня 3 та вищих у шкалі РІ8А. 15-

річні підлітки продемонстрували здатність виконувати завдання, де потрібно 

скористатися помірними предметними знанням, щоб ідентифікувати певні 

відомі явища або запропонувати їм прийнятні пояснення. Стосовно менш 

відомих або складніших ситуацій українські учні могли запропонувати 

пояснення лише в разі наявності певних підказок або допомоги. Досить 

значний відсоток українських учнів (майже 14 %) може працювати з 

абстракціями, щоб запропонувати пояснення складніших чи менш відомих 

ситуацій, здатний обґрунтувати план експерименту, зробити відповідні 

висновки щодо не дуже складних наборів даних і не досить відомого 

контексту. Але водночас не більше 4 % учнів здатні використовувати 

абстрактні наукові ідеї, пояснювати незнайомі й складні явища, якісно 

інтерпретувати інформацію й робити прогнози, оцінювати альтернативні плани 

проведення експериментів, робити висновки щодо складних незнайомих явищ. 

На сьогодні результати міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 

засвідчують, що поки що кожен п'ятий учень у країнах ОЕСР і кожний 

четвертий в Україні має низький рівень сформованості природничо-наукової 

грамотності. 

Географія 

Організація освітнього процесу з географії в 2020/2021 навчального році 

буде враховувати дві знакові події, а саме: оприлюднення в грудні 2019 року 

Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти 

РІ8А-2018 (далі-Національний звіт) (режим доступу ЬИр://іе8ірог:а1.§оу.иа/), 

який містить рекомендації щодо подальшого розвитку освіти в Україні в коротко- 

та довгостроковій перспективах та завершення громадського обговорення і 

https://testportal.gov.ua/zvity-dani-4/
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прийняття Державного стандарту базової середньої освіти, який враховуватиме 

інформацію, яка отримана в межах дослідження РІ8А. 

За результатами міжнародного дослідження в галузі природничо - наукових 

дисциплін, яка включає шкільну географію, 43,6 % українських учнів досягли 

рівня 3 та вищих у шкалі РІ8А. 15-річні підлітки продемонстрували здатність 

виконувати завдання, де потрібно скористатися помірними предметними 

знанням, щоб ідентифікувати певні відомі явища або запропонувати їм прийнятні 

пояснення. Стосовно менш відомих або складніших ситуацій українські учні 

могли запропонувати пояснення лише в разі наявності певних підказок або 

допомоги. Досить значний відсоток українських учнів (майже 14 %) може 

працювати з абстракціями, щоб запропонувати пояснення складніших чи менш 

відомих ситуацій, здатний обґрунтувати план експерименту, зробити відповідні 

висновки щодо не дуже складних наборів даних і не досить відомого контексту. 

Але водночас не більше 4 % учнів здатні використовувати абстрактні наукові 

ідеї, пояснювати незнайомі й складні явища, якісно інтерпретувати інформацію й 

робити прогнози, оцінювати альтернативні плани проведення експериментів, 

робити висновки щодо складних незнайомих явищ. На сьогодні результати 

міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 засвідчують, що поки що 

кожен п'ятий учень у країнах ОЕСР і кожний четвертий в Україні має низький 

рівень сформованості природничо-наукової грамотності. 

Базового рівня сформованості природничо-наукової грамотності не досягли 

26,4 % учасників дослідження. Ці показники є гіршими за середні значення по 

країнах ОЕСР, де базового рівня сформованості природничонаукової грамотності 

досягають 21 % здобувачів освіти. У загальному рейтингу всіх 78-и країн, які 

взяли участь у РІ8А-2018, Україна займає з природничо-наукової компетентності 

- 35-42 позиції. 

Визначається зміст шкільної географії, її структура, послідовність вивчення 

курсів, розділів і тем, очікувані результати навчально- пізнавальної діяльності 

учнів, що мають бути сформовані в учнів у процесі їх вивчення, навчальними 

програмами, які були оновлено і новостворено. 

Так, у 2020/2021 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчати 

географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 

№ 804, що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням: 

Ьїїр5://топ.доу.иа/иа/о5уіїа/2ада1па-5еге^пуа-о5уіїа/паус1а1пі- 

рго дгаті/паус1іа1пі-рго дгаті-5-9-к1а5 

З вересня 2020 року учні 10-11 класів вивчатимуть географію на рівні 

стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень - 10 клас) та (35 годин, 1 год. на 

тиждень - 11 клас), на профільному рівні (175 годин, 5 год. на тиждень) за 

навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

(Режим доступу: (1їїр5://топ.доу.иа/иа/о5уіїа/2ада1па-5еге^пуа- 

о5уі1а/паус1іа1пі-ргодгаті/паус1іа1пі-ргодгаті-гї1уа-10-11 -к1а5іу), 

використовуючи методичні рекомендації, розроблені МОН спільно з ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», Національною академією педагогічних 

наук України (лист МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966). (ШЬ: 

Шр5://^^^.аис.ог§.иа/5ііе5/деґаи1і/£ї1е5/5есіог5/и- 

137/2019_топ_теіодусЬпі_гекотепдасіуі_27-06.рд£) 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/2019_mon_metodychni_rekomendaciyi_27-06.pdf
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класів та 10-11 як на рівні стандарту, так і профільному, є орієнтовною її можна 

змінювати в межах визначеного навчального часу. Учитель може на власний 

розсуд змінити розподіл годин між темами і розділами, використати години 

резервного часу з метою глибшого вивчення окремих тем, проведення уроків 

узагальнення і систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, 

проведення екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли 

під час вивчення певних тем тощо. 

Оцінюючи результати навчально - пізнавальної діяльності учнів з географії, 

необхідно урізноманітнювати завдання, враховуючи всі рівні конгнітивного 

домену: низький рівень знань - вважається найнижчим рівнем, тестові завдання 

цього рівня, переважно, вимагають згадати раніше засвоєний матеріал, це 

завдання на перевірку знання термінології, фактів, визначень, класифікацій, 

правил, методів і т. д. Рівень розуміння - вимагає інтерпретації матеріалу, 

трансформація текстового матеріалу мовою карт, графіків і рисунків тощо. Рівень 

застосування - характеризує здатність використовувати вивчений матеріал у 

новій ситуації. До цієї когнітивної категорії належить застосування знань, 

законів, закономірностей у практичних ситуаціях розрахунки із застосуванням 

вивчених алгоритмів розв'язку тощо. Рівень аналізу - (здатність розкласти ціле на 

частини) Прикладами завдань, що стосуються аналітичних здібностей, можуть 

бути такі, що потребують зробити невизначені припущення, розрізнити факти та 

наслідки, вибрати доречні дані. Аналіз вимагає не лише володіння знаннями, а й 

розуміння взаємозв'язків між різними типами відомостей. Аналіз вважається 

вищим когнітивним рівнем. Рівень синтезу (складання цілого з частин). 

Прикладами завдань, що стосуються здатності до синтезу, можуть бути такі, що 

потребують складання відбору ознак, характеристик, дій або експерименту в 

конкретній ситуації, створення нових прикладів, формулювання класифікаційних 

принципів. 

Сьогодні перед учителем географії поставлено складне методичне завдання 

- реалізувати на практиці компетентнісний підхід. У географічній освіті це 

інноваційний напрям, що дає можливість по-новому сприйняти і зрозуміти 

важливе методичне питання - «з якою метою вчити школярів географії?». 

Інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати наскрізне 

застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) (мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні словники, 

довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відео- техніка, Інтернет-

ресурси і т.п.). Сучасний учитель вибирає серед, описаних у методичній 

літературі технологій і методів, до прикладу: «перевернутий клас», «подієва 

освіта» «гейміфікація», «бріколаж», змішане навчання(Ьіепгіед іеагпіпд 

гібридне)», система управління навчальним процесом (ЬМ8), «хмарне» 

навчання», «скрайбінг» «кейс-метод» та інших, той, який органічно поєднається з 

особливостями змісту теми, що вивчається, індивідуальними особливостями 

учнів та їх підготовкою Рівень оцінювання - стосується здатності давати оцінку, 

зокрема критичну, процесам, явищам, особливостям, доказам, перспективам. 

Створення тестових завдань на рівень оцінювання є складним. Як правило, такі 

завдання базуються на порівнянні, виборі за певним критерієм (провідний, 
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важливий, поширений, ефективний тощо), вони є об'єктивнішими, коли таке 

порівняння можливе. 

Когнітивні рівні завдань корелюються вимогами до оцінювання рівня 

навчально-пізнавальної діяльності учня, які педагогам відомі. 

Рекомендовано також при формуванні завдань для визначення рівня 

навчальних досягнень використати досвід міжнародного дослідження РІ8А, яка є 

«законодавицею» у створенні завдань, що їх найчастіше називають 

компетентнісно орієнтованими. Компетентнісно орієнтовані завдання мають 

розгорнутий стимул, в якому міститься майже вся необхідна для виконання 

теоретична інформація, подекуди навіть надлишкова - учні мають самі 

виокремити факти та дані, необхідні для розв'язування задач та відповіді на 

запитання: вміння працювати в таких «зашумлених» умовах є однією з важливих 

навичок компетентної людини. Зазвичай стимул містить одну або декілька 

моделей, що дають змогу представити дані, необхідні для роботи: у дослідженні 

РІ8А - це графічні, математичні та вербальні моделі. За реалізації завдання в 

електронній формі стимул може містити складні імітаційні моделі, аналіз яких 

дасть учням змогу здобути необхідні для відповіді на запитання. 

Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем 

(рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням), виконується 

письмово і є обов'язковою. 

«Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів 

загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України 

або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти» включає 

необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення та 

розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

за покликанням:    Шр8: //ітго. доу.иа/рідгисЬдікі/регеНкі/). 

Фізика і астрономія 

Навчання фізики у 2020/2021 навчальному році у 7-9 класах 

здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено 

на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (Мр5 ://доо.д1/ОШ9 

дС). 

У 10 - 11 класах, відповідно до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН 20.04.2018 № 

408 (в редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчається базовий предмет 

«Фізика і астрономія». Вивчення предмета здійснюється як один предмет 

«Фізика і астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом 

Ляшенка О. І.); у такому разі можливе послідовне або паралельне вивчення 

фізичного і астрономічного складників, а розподіл годин між ними здійснюється 

відповідно до навчальної програми; у навчальному плані зазначається один 

предмет (фізика і астрономія); у додаток до свідоцтва про здобуття повної 

загальної середньої освіти виставляється одна оцінка; у класному журналі облік 

здійснюється окремо для фізичного і астрономічного складників, 

семестрова/річна оцінка виставляється на сторінці фізики з урахуванням 

тематичних оцінок з астрономії.  

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
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 Програми для 10-11 класів розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства освіти і науки України (Ьир8://топ.доу.иа/иа/о8уі1а/2ада1па- 

8егедпуа-о8УІ1а/паусЬа1пі-ргодгаті/паусЬа1пі-ргодгаті-д1уа-10- 11-к1а8Іу). 

Навчальні програми не містять фіксованого розподілу годин між розділами 

і темами курсу. У програмах наведена лише тижнева і загальна кількість годин на 

вивчення предмета. Розподіл кількості годин, що відводиться на вивчення 

окремих розділів, тем, визначається учителем. Також учитель самостійно 

визначає порядок вивчення тем та місце проведення лабораторних робіт, 

лабораторних практикумів, практикумів з розв'язування задач тощо. 

Навчальними програмами з фізики визначено перелік демонстраційних 

експериментів та лабораторних робіт, необхідних для забезпечення реалізації 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Водночас 

учитель, зважаючи на матеріальну базу фізичного кабінету закладу освіти, може 

замінювати окремі роботи рівноцінними, використовувати різні варіанти 

проведення їх (у тому числі віртуальну демонстрацію фізичного досліду), 

доповнювати цей перелік іншими дослідами або короткочасними 

експериментальними завданнями, об'єднувати кілька робіт в одну залежно від 

обраного плану вивчення певної теми. Окремі лабораторні роботи можуть 

виконуватись учнями або як домашні завдання або як учнівські навчальні 

проєкти, а також виконуватись з використанням цифрових лабораторій (цифрових 

вимірювальних комплексів), комп'ютерних моделей, віртуальних симуляцій і 

віртуальної фізичної лабораторії. 

 Важливим засобом формування предметної та ключових 

компетентностей під час вивчення фізики є навчальний фізичний експеримент, 

який реалізується у формі демонстраційного й фронтального експерименту, робіт 

лабораторного практикуму, домашніх дослідів і спостережень. Завдяки 

навчальному експерименту учні оволодівають досвідом практичної діяльності 

людства в галузі здобуття фактів та їхнього попереднього узагальнення на рівні 

емпіричних уявлень, понять і законів. Експеримент виконує функцію методу 

навчального пізнання, завдяки якому у свідомості учнів утворюються нові зв'язки 

та відношення, формуються суб'єктивно нові особистісні знання, а також 

дидактично забезпечує процесуальну складову навчання фізики й формує в учнів 

експериментальні вміння й дослідницькі навички. 

 У процесі навчання фізики ефективним засобом формування 

компетентностей є також і навчальні проєкти. Під час виконання яких 

вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних 

завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, 

виявляти компетентність. У проєктній діяльності важливо зацікавити учнів 

здобуттям знань і навичок, які знадобляться в житті. Для цього необхідно зважати 

на проблеми реального життя, для розв'язання яких учням потрібно застосовувати 

здобутті знання. 

 Важливою ділянкою роботи в системі навчання фізики в школі є 

розв'язування задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати для 

розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання фізики, під 

час постановки проблеми, що потребує розв'язання, у процесі формування нових 

знань, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, 
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систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, для контролю якості 

засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень учнів 

тощо. 

Необхідними складниками освітнього процесу з фізики є навчальні 

екскурсії. Кількість екскурсій та час проведення їх визначаються вчителем за 

погодженням з адміністрацією закладу освіти. Оцінювання навчальних досягнень 

учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя. 

 Організація освітнього процесу у 2020/2021 навчального році має 

реалізуватися також з урахуванням результатів міжнародного дослідження якості 

освіти РІ8А-2018, у якому Україна брала участь вперше. Національний звіт за 

результатами міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 містить 

рекомендації щодо подальшого розвитку освіти в Україні в коротко- та 

довгостроковій перспективах (режим доступу: ЬЦр8://1е8Ірог1а1.доу.иа/2УІ1у- 

гїапі-4/). 

Освітня галузь «Математика» 

•  У 2020/2021 навчальному році 5-9 класи (також 8-9 класів з поглибленим 

вивченням математики) продовжують навчатися за навчальною програмою, 

затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (Ир5 : //доо .§1/ОШ9§С); 

• 10-11 класи вивчатимуть математику за навчальною програмою, 

затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 № 1407 - для 10-11 класів: 

«Рівень стандарту. 10-11 класи», «Профільний рівень. 10-11 класи». 

Програми розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

(ь«р5: //доо .§1/ґ\Ь2БК). 

• Навчальні програми укладено на компетентнісній основі. Розставлені 

наголоси на формування практичних навичок для подальшого їх 

застосування в реальному житті замість опрацювання великого об'єму 

теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці. 

Вивчення математики спрямоване не лише для розвитку математичної 

компетентності, а й інших ключових компетентностей. У програмах наведено 

таблицю з переліком ключових компетентностей і завданнями, покладеними 

на розвиток математичної освіти. 

• У 2018 році Україна вперше взяла повноцінну участь у дослідженні РІ8А-

2018. Кожне дослідження РІ8А має провідну компетентність, яка 

досліджується глибше за інші. Для РІ8А-2021 провідною стане математична. 

• Указом Президента України від 30.01.2020 № 31/2020 оголошено 2020/2021 

н. р. Роком математичної освіти в Україні. 

Ураховуючи «Національний звіт за результатами міжнародного 

дослідження якості освіти РІ8А-2018» (Ьіїр8://сиії.1у/0уРдВ0^), пропонуємо, 

працюючи з учнями 5-9 класів, приділити більше уваги прикладній 

спрямованості математики, використовувати завдання, спрямовані на розвиток 

умінь бачити математику в реальному світі, застосовувати вивчені формули та 

способи розв'язування математичних задач для досягнення особистих 

(повсякденних, життєвих) цілей і потреб. Акцентувати також увагу не тільки 

розв'язування задач на відсоткові розрахунки, на прийняття рішень стосовно 

особистих і колективних фінансових питань та задач практичної спрямованості 

https://testportal.gov.ua/zvity-dani-4/
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тощо, а й завданням, у яких необхідно пояснити або обґрунтувати власну думку, 

спираючись на результати виконаних розрахунків, довести або спростувати 

твердження на підставі отриманих результатів обчислень. Використовувати 

завдання на аналіз графіків і діаграм, розшифрування представлених на них 

даних, пояснення їх. Для розвитку вмінь учнів розв'язувати геометричні задачі 

«практичної» спрямованості можна рекомендувати учителям більше уваги 

приділяти формуванню в учнів/учениць умінь і навичок будувати й досліджувати 

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

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях. 

Також під час роботи з учнями на уроках математики варто звертати увагу на такі 

комплексні завдання, для виконання яких необхідно поєднувати як алгебраїчні, 

так і геометричні знання й уміння. 

Рекомендуємо використовувати в роботі матеріали вебсайта РІ8А 

(Ьйр://рі8а.іе8ірог1а1.§оу.иа/), зокрема, «10 запитань від учителів математики ... і 

як РІ8А може допомогти відповісти на них». Окрім того, пропонуємо для роботи 

періодичні фахові видання «Математика в рідній школі», «Математика», 

«Математика в школах України». 

У 2021 році випускники закладів освіти, які здобуватимуть повну загальну 

середню освіту, обов'язково складатимуть державну підсумкову атестацію у 

формі ЗНО з математики. Зміст сертифікаційної роботи з математики 

визначатиметься Програмою зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що 

затверджена наказом МОН від 04.12.2019 № 1513. 

Для проведення ДПА з математики у 2021 році буде розроблено два 

варіанти сертифікаційних робіт: 

• рівня стандарту. Тестовий зошит складатиме 28 завдань різних форм, на 

виконання яких відведено 150 хвилин; 

• рівня стандарту та профільного рівня. Тестовий зошит із 34 завданнями, на 

виконання яких відведено 210 хвилин. 

Випускники, які вивчали математику на рівні стандарту і не планують 

використовувати результати з математики для вступу до закладів вищої освіти, 

отримають тільки оцінку за шкалою 1-12 балів за виконання завдань 

сертифікаційної роботи рівня стандарту. Випускники, які вивчали математикуна 

рівні стандарту і планують використовувати результати ЗНО з математики під 

час вступу до закладів вищої освіти, виконуватимуть усі завдання 

сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та профільного рівня, а як 

оцінка ДПА буде зараховано результат за виконання завдань 1-26, 30, 31. Такі 

учасники отримають результати за шкалою 1-12 балів (ДПА рівня стандарту) і 

100-200 балів за рейтинговою шкалою зовнішнього незалежного оцінювання. 

• Рівень стандарту 

• Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та 

геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, 

затверджена Міністерством освіти і науки України» наказ МОН від 

23.10.2017р.№1407 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx


69 
 

klas /2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx) розрахована на 3 години 

на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» 

та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 години на геометрію та 

1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ семестрі навпаки – 1 година на 

геометрію та 2 години на алгебру і початки аналізу. Разом на вивчення 

алгебри і початків аналізу відводиться 54 години протягом року, а на 

геометрію 51 година. 

• У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель 

проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки 

враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом 

вивчення теми крім оцінок за ведення зошита.  

• Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 

алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню передбачене оцінювання учнів 

10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з математики виводиться як 

середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і 

початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. 

(Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 

9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова 

оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без 

дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з 

надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку 

зведеного обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до 

«Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. Коригована семестрова 

оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих 

семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та 

геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом. 

Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри і 

початків аналізу. 

• Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на 

сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». 

На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з 

математики виставляється у стовпчик «Математика». 

• Виділено додаткові години із варіативного складника навчального плану. 

Розподіл додаткових годин між алгеброю та початками аналізу і геометрією 

залишається на розсуд вчителя. Додаткові години поповнюють години резерву. В 

свою чергу години резерву вчитель, на власний розсуд може витрачати на 

систематизацію та повторення матеріалу на початку та в кінці року, збільшення 

кількості годин на кожну із вказаних тем, зокрема для внесення змін до 

орієнтовного календарно-тематичного плану. 

      Інформатика 

У 2020/2021 навчальному році вивчення інформатики в основній та старшій 

школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальними 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
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програмами «Затверджено Міністерством освіти і науки України» наказ МОН від 

23.10.2017р. №1407, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і 

науки України.  
5-9 2017 Шр8: //топ.2оу.иа/8іога2е/арр/тедіа/2ада1па%208еге 

дпуа/ргоегату-5-9-к1а8/опоу1еппуа-12-2017/8- 

іпґогтаііка.досх 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

2017 Шр8: //топ.2оу.иа/8іога2е/арр/тедіа/2ада1па%208еге 

гіпуа/ргодгату-10-11 -к1а8/2018-2019/іпґогтаііка- 

8Іапдаг1- 10-11.гіосх 

10-11 класи. 

Профільний 

рівень 

Шр8: //топ.2оу.иа/8іога2е/арр/тедіа/2ада1па%208еге 

гіпуа/ргодгату-10-11 -к1а8/2018-2019/01/10-11- 

ргоШпіу-гіуеп. гіосх 

 

Враховувати Указ Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 

року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)"».  
9 клас 

У 2020/2021 навчальному році за новою навчальною програмою з 

інформатики, призначеною для учнів, що вивчали інформатику у 2-4 класах, 

вперше вчитимуться учні 9 класів. Вони вивчатимуть 5 розділів: «Програмне 

забезпечення та інформаційна безпека», «3^-графіка», «Опрацювання 

табличних даних», «Бази даних. Системи керування базами даних» і 

«Алгоритми та програми». 

У першому розділі «Програмне забезпечення та інформаційна безпека» 

учні завершують вивчення загальних основ інформаційних технологій. На 

рівні понятійного апарату вивчаються принципи роботи операційної системи. 

Велика увага приділяється питанням інформаційної безпеки та авторського 

права. В учнів необхідно сформувати розуміння основних загроз під час 

роботи з комп'ютерними системами як з технічної, так і з соціальної точки 

зору, та засобів їх уникнення. У діяльнісній складовій теми «Стискання та 

архівування даних» передбачено використання архіваторів, а у знаннєвій — 

розуміння принципів стиснення даних. Два найважливіших принципи 

базуються на кодуванні повідомлень із урахуванням повторюваності символів 

та відмінностей у частоті їх появи. Для усвідомлення цих принципів учні 

повинні розуміти, що являє собою кодування даних, яке вивчалося у 8 класі. 

Отже, повторенню розділу «Кодування даних» слід приділити увагу. 

Розділ «3^-графіка» вперше включено в основний курс інформатики, 

що пояснюється стрімким розвитком технологій, де тривимірна графіка 

застосовується, насамперед, для тривимірного друку. Загальною метою 

вивчення цієї теми є як розвиток в учнів просторової уяви (необхідної, 

зокрема, для успішного вивчення стереометрії у 10-11 класах), так і 

формування в них розуміння структури та базових принципів маніпулювання 

тривимірними графічними об'єктами, достатнього для подальшого 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/10-11-profilniy-riven.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/10-11-profilniy-riven.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/10-11-profilniy-riven.docx
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самостійного вивчення більш складних технік. Рекомендованим базовим 

програмним забезпеченням є вільнопоширювана програма Віепгіег з відкритим 

вихідним кодом. Деякі програми пропрієтарних операційних систем дають 

змогу виконати більшість, але не всі вимоги навчальної програми (зокрема, не 

мають можливості оперувати окремими вершинами, ребрами та гранями 

об'єктів). Якщо заклад освіти обладнано відповідним апаратним забезпеченням, 

рекомендується виконувати тривимірний друк моделей, створених учнями під 

час вивчення цього розділу. 

Останні три розділи пов'язані наскрізною змістовою лінією, яку можна 

назвати «робота з наборами однотипних об'єктів». Традиційно електронні таблиці 

розглядаються як набори клітинок із даними. Така інтерпретація передбачалася в 

першій частині розділу «Опрацювання табличних даних», що вивчався в 7 класі, 

а також доречна під час вивчення певного матеріалу з однойменного розділу 9 

класу, такого як абсолютні та мішані посилання, функції, діаграми та умовне 

форматування. Серед логічних функцій обов'язково опрацювати функцію Ш, а 

також логічні функції АМО, ОК і КОТ. Для успішного вивчення цього матеріалу 

варто актуалізувати знання, здобуті з розділу «Алгоритми та програми» в 

попередніх класах, адже умовні оператори в програмуванні вивчалися ще з 

початкової школи, а складені умови - у 8 класі. Мінімальний набір обов'язкових 

до вивчення математичних та статистичних функцій складається з функції 8ЦМ 

та АУЕКАОЕ, однак рекомендовано також освоїти роботу з функцією СОЦКТГР, 

оскільки за її допомогою в табличному процесорі розв'язується задача 

обчислення кількості елементів, що задовольняють певній умові — одна з 

ключових задач у розділі «Алгоритми та програми» в 9 класі. Також, якщо в цій 

темі учні працюватимуть з рядковими величинами, рекомендуємо звернути увагу 

на текстові функції табличного процесора. 

Крім того, звертаємо особливу увагу на зазначену в навчальній програмі 

ціннісну складову «обґрунтовує вибір типу діаграми для подання набору даних», 

яку учень повинен набути під час вивчення даної теми. Підкреслимо, що під час 

вивчення діаграм найважливішими є не практичні навички їхньої побудови, а 1) 

уміння коректно інтерпретувати дані, подані в графічному вигляді, та 2) уміння 

добирати найбільш доречну діаграму для подання певного набору даних. 

Наприклад, для порівняння швидкостей кількох моделей автомобілів не доцільно 

будувати секторну діаграму, хоча вона цілком доречна для, наприклад, 

відображення складу населення певного регіону. Рекомендуємо присвячувати 

інтерпретації та вибору типу діаграм окреме навчальне заняття, яке може 

проходити навіть у «безкомп'ютерній» формі. Також доцільно пояснювати учням 

алгоритм, за яким для певного набору даних можна зробити вибір на користь 

графіка, гістограми, секторної чи точкової діаграм. 

Важливим є те, що електронну таблицю можна розуміти також як набір рядків, у 

кожному з яких містяться відомості про певний об'єкт. Ці об'єкти однотипні, 

оскільки складаються з однакового набору параметрів, яким відповідають стовпці 

таблиці. На практиці електронні таблиці найчастіше використовують саме в 

такому розумінні. Це різноманітні каталоги, розклади руху, електронні 

щоденники тощо. Така інтерпретація передбачає виконання операцій не з 

окремими клітинками, а з цілими рядками, і для цього в табличному процесорі 

передбачені спеціальні засоби: фільтрація, сортування, обчислення підсумкових 
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характеристик. Важливо, щоб учень усвідомлював «об'єктну природу» більшості 

електронних таблиць, що й передбачено у знаннєвій та ціннісній складових у 

відповідному розділі навчальної програми. 

Щойно описане тлумачення табличних даних стає єдино можливим, коли 

йдеться про реляційні бази даних. Електронна таблиця-каталог фактично є 

однотабличною реляційною базою даних і цей факт полегшує перехід до 

вивчення складного розділу «Бази даних. Системи керування базами даних». У 9 

класі цей розділ має пропедевтичний характер. Метою його вивчення є 

підготовка учнів до більш ґрунтовного опанування технологій у 10 -11 класах та 

виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392, на основі якого розроблялася навчальна програма. У 9 класі в цьому розділі 

йдеться навіть не про створення цілісного уявлення про технологію баз даних, а 

про засвоєння кількох фундаментальних понять: таблиця, поле, запис, ключ, тип 

даних, та простих операцій над відповідними об'єктами. По суті це ті ж операції, 

що й над однотипними об'єктами в електронній таблиці: додавання, видалення, 

фільтрація, сортування тощо. 

Навчальна програма безпосередньо не вказує на необхідність створення 

учнями багатотабличних баз даних і роботи з ними, а така фундаментальна 

концепція, як зв'язок між таблицями у програмі не зазначається. Однак, якщо 

обмежуватися лише однотабличними базами даних, важко сформувати таку 

ціннісну складову, як «усвідомлює переваги використання баз даних в 

інформаційних системах», оскільки переваги однотабличної бази даних над 

електронною таблицею незначні. Тому рекомендується пояснювати учням деякі 

принципи функціонування технології на прикладі вже готових багатотабличних 

баз даних та/або самостійно створювати просту двотабличну базу даних, яка, 

наприклад, може містити інформацію про такі сутності як «учень» і «школа», що 

пов'язані зв'язком «один-до-багатьох». У 9 класі не рекомендується моделювати 

зв'язки на схемі даних за допомогою системи управління базами даних, однак 

варто пояснити учням, що об'єкти з різних таблиць взаємопов'язані, і опрацювати 

створення найпростішого зв'язку за допомогою засобів автоматизації, таких як 

майстер підстановок (наприклад, у таблиці «Учні» можна створити додаткове 

поле, де вказуватиметься № школи, і зв'язувати учнів зі школами, заповнюючи це 

поле значеннями). У такій простій двотабличній базі учні можуть створювати 

двотабличні запити на зразок «Відобразити інформацію про школу учня (ПІБ)». 

Алгоритмічна складова технології опрацювання наборів однотипних об'єктів 

опановується в розділі «Алгоритми та програми». Важливо, щоб учні засвоїли 

сутність операцій, які вони програмуватимуть, під час вивчення попередніх двох 

розділів. Так, для обчислення підсумкових величин призначені статистичні 

функції табличного процесора, а пошук у масиві за певними критеріями — це 

фільтрація. Також важливе місце займає в базах даних та електронних таблицях 

операція сортування. Зауважимо, що в діяльнісній складовій розділу не зазначено 

створення й опис мовою програмування алгоритмів впорядкування масиву, однак 

у знаннєвій складовій зазначено, що учень описує принаймні один такий 

алгоритм. Отже, учні повинні розуміти сутність одного з найпростіших методів 

сортування, наприклад методу вставки чи «бульбашкового» методу, однак 

реалізовувати саме сортування достатньо в табличному процесорі, базах даних чи 
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за допомогою бібліотечної функції зогі, яку передбачено в багатьох мовах 

програмування. Потрібно виділити, що задача сортування масиву має суттєве 

значення для розвитку алгоритмічного мислення учнів і цим не варто нехтувати 

навіть якщо учні не програмують цього алгоритму. Важливіше не 

запрограмувати, а вигадати алгоритм. Так, шикування за зростом може 

допомогти учням вигадати алгоритм впорядкування масиву, якщо в цьому 

процесі вони послідовно виконують кілька простих дій, а потім пробують 

пояснити застосовану «методику». 

Щодо викладання інформатики у 5-8 класі залишаються чинними 

методичні рекомендації 2017-2019 років для учнів, що вивчали інформатику у 2-4 

класах. 

Щодо викладання інформатики у 10 (11) класі на рівні стандарту як 

вибірково-обов'язкового предмета та профільному рівні діють методичні 

рекомендації 2018-2019 років. 

Організація діяльності на уроках інформатики 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кабінеті 

інформатики здійснюється відповідно до Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552. 

Організація освітнього процесу визначається освітньою програмою 

закладу освіти (щодо змісту, тривалості і взаємозв'язку навчальних предметів 

тощо, логічної послідовності їх вивчення, форм організації освітнього процесу), 

вимогами санітарного законодавства, а також наказом МОН від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, щодо наповнюваності 

груп. Використання неліцензійних примірників програмного забезпечення 

забороняється. Допускається використання програмного забезпечення лише на 

основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарного відповідно до 

законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, із дотриманням вимог 

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» до користувацьких інтерфейсів комп'ютерних програм. 

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров'я педагогічних працівників 

під час здійснення роботи, пов'язаної з використанням екранних пристроїв 

незалежно від їхнього типу та моделі встановлюються Вимогами щодо безпеки 

та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями, 

затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 

№ 207, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.04.2018 за № 

508/31960. 
Освітня галузь «Мистецтво» 

Предмети освітньої галузі «Мистецтво» спрямовані на розвиток емоційно-

почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, 

критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних 
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ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні. 

Водночас, через образний зміст творів мистецтва, відкриваються широкі 

можливості ефективно впливати на виховання патріотизму, моралі та інших 

цінностей. 

У 2020/2021 навчальному році вивчення предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» в основній і старшій школі здійснюватиметься за такими 

програмами: «Мистецтво. 5-9 класи» (оновлена); «Мистецтво. Рівень стандарту. 

10-11 класи», «Мистецтво. Профільний рівень. 10-11 класи» Програми розміщені 

на офіційному вебсайті МОН: 

Мр8://топ.доу.иа/иа/о8уіїа/2ада1па-8егегіпуа-о8уі1:а/паусьа1пі- 

рго дгаті/паусЬа1пі-рго дгаті-5-9-к1а8 

Ьир8://топ.доу.иа/иа/о8уі1а/2ада1па-8егегіпуа-о8уі1а/паусьа1пі- 

ргодгаті/паусЬа1пі-ргодгаті-Шуа-10-11 -к1а8Іу 

В основній школі (у 5-7 класах) зміст освітньої галузі «Мистецтво» (у 

відповідності до навчальної програми) може реалізовуватися як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 

мистецтва: «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». Вибір 

здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу педагогічних 

працівників школи та погоджується педагогічною радою. У 8-9 класах та в 

старшій школі (10-11 класи) зміст освітньої галузі «Мистецтво» реалізується 

через інтегрований курс «Мистецтво». 

Наголошуємо, що для формування в учнів мистецьких компетентностей та 

реалізації практико-орієнтованого компоненту змісту програм предмети освітньої 

галузі «Мистецтво» мають викладати вчителі зі спеціальною мистецько-

педагогічною освітою (вчитель музичного мистецтва, вчитель образотворчого 

мистецтва, вчитель художньої культури).  

Характерною особливістю навчальних програм для основної та старшої 

школи є варіативність художнього наповнення змісту: учитель самостійно може 

обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття 

теми уроку та набуття учнями ключових і предметних компетентностей, 

визначених програмою. 

На допомогу вчителю, як орієнтир для конструювання уроків у частині 

добору мистецького матеріалу, методичного інструментарію тощо, можуть бути 

підручники, розроблені різними авторськими колективами для різних моделей 

викладання мистецьких дисциплін («Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво», «Мистецтво»). Усі чинні підручники зазначені у «Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України», що розміщені на 

офіційному вебсайті МОН. 

 Таким чином, використання підручника у поєднанні з інтерактивними 

формами діяльності сприяє поступовій зміні типу викладання навчального 

предмету (з монологічного на діалогічний), а традиційні уроки-лекції 

перетворюються у цікаві уроки-дослідження, уроки-квести, уроки-мандрівки 

тощо. 

У основній та старшій школі пріоритетом залишається органічне 

впровадження компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного, особистісно- 

орієнтованого підходів у навчанні мистецтву. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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Особливості впровадження змісту загальної мистецької освіти в основній та 

старшій школі, зокрема впровадження компетентнісного підходу окреслено в 

методичних рекомендаціях попередніх років (листи МОН від 17.08.2016 № 1/9-

437 (8 клас); від 09.08.2017 № 1/9-436 (9 клас); від 03.07.2018 № 1/9-415 (10 клас); 

від 01.07.2019 № 1/11-5966 (11 клас). 

Провідною ознакою сучасної освіти є тяжіння до інтегрування різного роду 

навчальної інформації під час викладання певної навчальної дисципліни. 

Загальна мистецька освіта, надаючи варіативність щодо можливості викладання 

за монопредметними («Музичне мистецтво»; «Образотворче мистецтво») чи 

інтегрованим («Мистецтво») курсами, системно і послідовно впроваджує 

інтегрований підхід в освітній процес. Зокрема у початковій школі він 

реалізується переважно на засадах тематичної інтеграції. В основній та старшій 

школі, крім тематичної, застосовуються й інші види інтеграції, зокрема естетико-

мистецтвознавча (художньо-мовна, жанрова, художньо- стильова тощо). Цілісна 

структура програми «Мистецтво. 5-9 класи» передбачає наскрізний тематизм та 

логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5-му класі учні 

засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, у 6-му класі - палітру 

жанрів музичного та образотворчого мистецтв, у 7-му класі - новітні явища в 

мистецтві в єдності традицій і новаторства. У 8-9 класах учні знайомляться зі 

стилями і напрями мистецтва. Навчальні програми «Мистецтво» для 10-11 класів 

логічно продовжують ознайомлення учнів з мистецтвом на прикладі мистецтва 

культурних регіонів світу (європейського, далекосхідного, арабо-

мусульманського, індійського, африканського, американського). Таким чином, 

інтегрований підхід у мистецькій освіті є наскрізним упродовж усього навчання в 

школі. 

В умовах постійного збільшення обсягів різноманітної інформації, зокрема 

мистецької, підлітку дедалі складніше обрати найважливішу або зібрати її у 

цілісну картину. Тож актуальною проблемою залишається переформатування 

методів і прийомів навчання, в результаті чого традиційний ілюстративно-

пояснювальний підхід поступово й ефективно інтегрується з діяльнісним 

підходом у навчанні. Це сприяє формуванню у підлітка потреби в активному 

здобутті нових знань та умінь, позитивного емоційного ставлення до пізнання, 

розвитку критичного мислення тощо. 

У основній та старшій школі пріоритетом залишається органічне 

впровадження компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного, особистісно- 

орієнтованого підходів у навчанні мистецтву. 

Особливості впровадження змісту загальної мистецької освіти в основній та 

старшій школі, зокрема впровадження компетентнісного підходу окреслено в 

методичних рекомендаціях попередніх років (листи МОН від 17.08.2016 № 1/9-

437 (8 клас); від 09.08.2017 № 1/9-436 (9 клас); від 03.07.2018 № 1/9-415 (10 клас); 

від 01.07.2019 № 1/11-5966 (11 клас). 

Провідною ознакою сучасної освіти є тяжіння до інтегрування різного роду 

навчальної інформації під час викладання певної навчальної дисципліни. 

Загальна мистецька освіта, надаючи варіативність щодо можливості викладання 

за монопредметними («Музичне мистецтво»; «Образотворче мистецтво») чи 

інтегрованим («Мистецтво») курсами, системно і послідовно впроваджує 

інтегрований підхід в освітній процес. Зокрема у початковій школі він 
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реалізується переважно на засадах тематичної інтеграції. В основній та старшій 

школі, крім тематичної, застосовуються й інші види інтеграції, зокрема естетико-

мистецтвознавча (художньо-мовна, жанрова, художньо- стильова тощо). Цілісна 

структура програми «Мистецтво. 5-9 класи» передбачає наскрізний тематизм та 

логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5-му класі учні 

засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, у 6-му класі - палітру 

жанрів музичного та образотворчого мистецтв, у 7-му класі - новітні явища в 

мистецтві в єдності традицій і новаторства. У 8-9 класах учні знайомляться зі 

стилями і напрями мистецтва. Навчальні програми «Мистецтво» для 10-11 класів 

логічно продовжують ознайомлення учнів з мистецтвом на прикладі мистецтва 

культурних регіонів світу (європейського, далекосхідного, арабо-

мусульманського, індійського, африканського, американського). Таким чином, 

інтегрований підхід у мистецькій освіті є наскрізним упродовж усього навчання в 

школі. У контексті вищезазначеного, на уроках предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» не рекомендуємо будь-які письмові форми робіт (запис учнями 

будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних, 

домашніх робіт, написання рефератів тощо). Це спричиняє додаткове недоцільне 

навантаження учнів. Письмовий формат може використовуватися за потреби у 

старших класах, наприклад, для презентації результатів дослідно- пошукової 

(проєктної) діяльності, яка може бути задіяна не більше 1 -2 рази на семестр. 

 Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги, 

визначені навчальною програмою. Їх використовують: для організації постійного 

спостереження за динамікою формування певних умінь та навичок, що 

співвідносяться з очікуваними результатами та особистим розвитком учня 

(учениці). Також їх використовують для обговорення навчального поступу з 

учнями та їхніми батьками або особами, які їх опікують. 

У процесі підсумкового оцінювання звертаємо увагу на те, що перевірка має 

інтегрувати з одного боку досягнення учнів у різних видах діяльності, з іншого - 

їх ставлення до предмету, активність та ініціативність. Тематична атестація 

проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему 

колонку без дати. Деякі теми програми розраховані на вивчення впродовж 

семестру. Тому з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. При виставленні тематичної 

оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали 

оцінюванню протягом вивчення теми. Семестрове оцінювання здійснюється на 

підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих 

навчальних досягнень учня (учениці) з предмета упродовж семестру. Семестрова 

оцінка може підлягати коригуванню. 

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» Основи здоров'я 

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, 

гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя 

і здоров'я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров'я підростаючого 

покоління Указом Президента України № 195/2020 схвалено Національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі режим доступу: 

ЬИр8://^^^.рге8Ідеп!.доу.иа/досишепІ8/1952020-33789). 
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Національна стратегія ґрунтується на тому, що учні повинні оволодіти 

знаннями, уміннями, навичками, способами мислення стосовно: 

створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності 

людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так 

і в умовах надзвичайних ситуацій; 

основ захисту здоров'я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих 

ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні; 

формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що 

забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів 

тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття; усвідомлення 

важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої 

працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров'я 

(підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної 

ваги тіла тощо); 

моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з 

однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя; 

знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, 

здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування; 

усвідомлення цінності життя та здоров'я, власної відповідальності та 

спроможності зберегти та зміцнити здоров'я, підвищити якість свого життя. 

Реалізацію цих завдань у загальній середній освіті забезпечує інтегрований 

предмет «Основи здоров'я», метою якого є формування в учнів 

здоров'язбережувальної компетентності. 

У 2020/2021 навчальному році вивчення предмета «Основи здоров'я» у 5-9 

класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті МОН 

(Мр5 ://доо.д1/ОШ9 дС). 

Відповідно типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405 на вивчення 

предмета передбачена 1 год. на тиждень. 

У пояснювальній записці оновленої програми розкрито компетентнісний 

потенціал навчального предмета «Основи здоров'я», його внесок у формування 

ключових компетентностей, визначених Концепцією Нової української школи: 

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування 

іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності у 

природничих науках і технологіях; інформаційно - цифрова компетентність; 

уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна (А) 

та громадянська (Б) компетентності; обізнаність і самовираження у сфері 

культури; екологічна грамотність і здорове життя. 

У кожній темі програми визначено предметний зміст, що розкриває спільні 

для всіх навчальних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і 

сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність», спрямовані на формування в учнів 

здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих 

ситуаціях. 



78 
 

У пояснювальній записці зазначено, на що орієнтувати учнів кожного 

класу, а в описі змістових ліній показана дотичність кожної з них до формування 

ключових компетентностей. 

Невід'ємними складовими усіх наскрізних ліній є життєві навички, що 

відпрацьовуються на уроках предмета «Основи здоров'я». Це навички 

ефективного спілкування, співчуття, попередження і розв'язання конфліктів, 

протидії тиску, погрозам, дискримінації, спільної діяльності та співробітництва, 

самоусвідомлення та самооцінки, самоконтролю, аналізу проблем і прийняття 

рішень, визначенню життєвих цілей та програм, мотивація успіху та тренування 

волі тощо. 

Компетентнісний підхід передбачає використання на уроках основ здоров'я 

інтерактивних методів навчання, які забезпечують: активну участь кожного учня; 

творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до 

реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття 

класу як єдиної команди тощо. 

В умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 необхідно надавати дітям 

достовірну інформацію та науково-обґрунтовані факти про коронавірус для того, 

щоб зменшити страхи та занепокоєність через хворобу, а також підтримувати 

здатність учнів долати вторинні ефекти розповсюдження вірусу на їхні життя. 

Практичні поради «Як вчителі можуть говорити з учнями про коронавірус 

(СОУГО-19)» наведено на сайті ЮНІСЕФ і сайті НУШ. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Смарт освіта» за 

підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з 

біології про коронавірусну інфекцію СОУГО-19. Методичні рекомендації для 

вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті НУШ. 

Розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8 та 9-10 класів. Їх створено з 

можливістю проведення через відеозв'язок або без нього - за умов обмеженого 

доступу до інтернету чи ґаджетів. Кожен урок містить методичні рекомендації 

для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів - ілюстрації з 

поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання 

учні можуть виконати самостійно або разом із батьками. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до 

орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом МОН від 21.08.2013 № 

1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень 

учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». 

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров'я є 

емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, дотримання правил 

поведінки учнів в життєвих ситуаціях, сформованість умінь та навичок. 

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має відповідати 

очікуваним результатам навчання учнів, визначеним програмою. 

Фізична культура 

Здоров'я дитини - це стан її повного фізичного, душевного та соціального 

благополуччя. Саме тому питання збереження і зміцнення здоров'я дитини 

належить до стратегічних завдань суспільства. 

Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи 

збереження здоров'я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний 
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підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює 

фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує 

пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний 

культурний розвиток особистості. 

Мета фізичної культури реалізовується комплексом таких навчальних, 

оздоровчих і виховних завдань: 

- формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в 

житті людини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного розвитку; 

- розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій 

діяльності; 

- розширення функціональних можливостей організму дитини через 

цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних 

здібностей; 

- формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ 

як одного з головних чинників здорового способу життя; 

- формування практичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку; 

- формування високих моральних якостей. 

Внесок навчального предмета у формування ключових компетентностей: 

1. Розв'язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і спорту; 

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти 

індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, 

мотивів та потреб; шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у 

сфері фізичної культури та спорту. 

2. Правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних 

ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом українською 

мовою, за допомогою спілкування розв'язувати конфлікти, популяризувати 

ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами. 

3. Використовувати математичні методи під час занять фізичною культурою, 

для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, 

здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при 

проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та 

аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних 

навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи 

швидкість, відстань, траєкторію, тощо. 

4. Організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; застосовувати 

інноваційні технології для покращення здоров'я; виконувати різні фізичні 

вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в 

процесі занять із фізичної культури. 

5. Свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших; організувати гру 

чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях 

фізкультурно-спортивної діяльності. 

Інваріантна складова Типових освітніх програм, до якої входить 

навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є 

однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 
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Сучасні стандарти освіти вимагають застосування компетентнісного 

підходу у навчанні, що передбачає використання навчальних засобів, які б 

виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції. З 

метою забезпечення мотивації уроки повинні бути різноманітними, насиченими, 

цікавими, нестандартними за формами організації навчання. Саме через 

компетентнісний підхід на уроках та у позаурочний час відбувається засвоєння 

основних умінь і навичок, що дає змогу забезпечити зростання показників 

фізичного розвитку, рухової підготовленості учнів. Успішне запровадження 

компетентнісного підходу у процесі планування уроків фізичної культури 

здійснюється через різноманітні форми організації роботи з учнями Навчальні 

програми з фізичної культури для 5-9 та 10-11 класів побудовані за модульною 

системою і містять інваріантну (обов'язкову) (теоретико - методичні знання та 

загальна фізична підготовка) та варіативну складову яка складається з модулів. У 

зв'язку зі збільшенням кількості годин на викладання навчального предмета в 11 

класі рекомендується збільшити кількість модулів для опанування учнями до 4. 

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 та 10-

11 класи є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, 

кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов'язковим 

опитуванням. Перед початком навчального року шкільне методичне об'єднання 

розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад 

формує самостійно з варіативних модулів. На їх опанування відводиться 

приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість мотивованого 

збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. 

Сучасний урок фізичної культури вимагає: 

- застосування елементів інноваційних методів навчання; 

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості; 

- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними 

вправами; 

- використання диференційованого підходу до організації навчально - 

виховного процесу з урахування індивідуальних особливостей здоров'я і 

фізичної підготовки учнів. 

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних 

технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та 

виховання. Безперечно, основною формою роботи вчителя щодо залучення дітей 

до систематичних занять фізичною культурою та спортом є УРОК фізичної 

культури. Під час уроку можна використовувати такі сучасні форми. 

Освітні технології: 

- групової навчальної діяльності учнів; 

- дрібногрупової навчальної діяльності; 

- колового тренування; 

- парні форми; 

- виховні технології: 

- технологія колективного творчого виховання; 

- педагогічна технологія. Створення ситуації успіху. 

Також можна застосовувати інтерактивні методи навчання і виховання: 

- займи позицію; 
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- навчаючи учусь. 

При оцінюванні необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів: 

рівень його здоров'я, розвитку фізичних якостей, морфологічна будова тіла, зріст, 

маса тощо, його старанність, ставлення до уроку, бажання чи не бажання 

займатися. 

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє 

навчання в закладах освіти іншого типу (спортивних школах тощо). 

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 № 518/674, 

учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи. 

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому 

законодавством порядку. Не допускати на уроках фізичної культури 

навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження. 

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 

тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов'язково 

присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів, які 

за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, 

встановлює учитель фізичної культури. 

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні 

отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на 

підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно- 

оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель 

разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, 

де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, 

кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про 

виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають 

учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень. 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів 

до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не 

здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними 

навантаженнями. 

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, 

непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є 

підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. 

Під час проведення занять із фізичної культури слід дотримуватись 

«Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і 

спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН від 01.06.2010 

№521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 за № 

651/17946). 

«Захист України» 

Конституція України визначає захист Вітчизни обов'язком громадян 

України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров'я 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У статтях 17 та 65 

Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної 

цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього 

українського народу. 
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Одним із обов'язкових елементів державності країни, атрибутом її 

самостійності, суверенітету, а також суб'єктом міжнародного життя, є Збройні 

Сили. Вони виконують одну з найголовніших функцій держави - захисну. 

Проблема національної безпеки є однією з ключових у розвитку будь- якого 

суспільства. Суспільна система, що не здатна забезпечити власну національну 

безпеку, завжди перебуває на межі ризику свого припинення. 

Готовність Збройних сил України до виконання своїх функцій значною 

мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до 

проходження військової служби. 

Реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту 

освіти, що має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно- орієнтованому 

підходах до навчання, а найголовніше - орієнтуватися на здобуття учнями умінь і 

навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній 

діяльності, особистому житті, громадській активності. 

Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної 

середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про військовий обов'язок та 

військову службу» допризовна підготовка включається до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, що реалізується у закладах середньої 

освіти III ступеня (або структурних підрозділах інших закладів освіти), що 

забезпечують профільну середню освіту; закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Допризовна підготовка здобувачів зазначених вище закладів 

освіти реалізується через викладання навчального предмета «Захист України» та 

військово-патріотичне виховання. У закладах загальної середньої освіти предмет 

«Захист України» вивчається впродовж 10 і 11 класів та під час навчально-

польових занять (зборів) і навчально- тренувальних занять (дівчата). Оцінювання 

за навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття (дівчата) 

здійснюється окремо від семестрових та визначає підсумкову (річну) на рівні з 

семестровими. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 143 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та наказу 

МОН від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти III ступеня» назву навчального предмета 

«Захист Вітчизни» змінено на «Захист України». Також, відповідно до зазначених 

нормативних документів, буде внесено зміни у навчальні програми з цього 

предмета. Водночас інформуємо, що навчально-методичне забезпечення 

(підручники, навчальні посібники, засоби навчального призначення) 

використовуватиметься те саме, що й при вивченні предмета «Захист Вітчизни». 

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році на вивчення предмета «Захист України» в закладах 

загальної середньої освіти передбачено: 
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10-11 класи (рівень стандарту) - 1,5 (інваріантна складова) та 2 години за 

умови виділення 0,5 годин з варіативної складової освітньої програми 

навчального закладу; 

10-11 класи (профільний рівень) - 5 (інваріантна складова) годин на 

тиждень. 

Метою навчального предмета «Захист України» є формування в учнівської 

молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в 

умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-

патріотичне виховання. Військово-патріотичне виховання визначено складовою 

національно-патріотичного виховання, що в часи воєнної загрози стає 

пріоритетом національно-патріотичного виховання. Військово-патріотичне 

виховання орієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до 

захисту Української держави, розвиток бажання здобувати військові професії, 

проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної 

служби. Його зміст визначається національними інтересами України і 

покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від 

зовнішньої загрози. 

Відповідно до поставленої мети окреслено такі комплексні освітні та 

виховні завдання: 

- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і 

здоров'я; 

- усвідомлення учнівською молоддю свого обов'язку щодо захисту України у 

разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави; 

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових 

формувань України, їх характерні особливості; 

- засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної 

допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до 

захисту Вітчизни; 

- підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді до 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров'я, 

забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних 

ситуаціях мирного і воєнного часу. 

Під час викладання навчального предмета «Захист України», окрім 

загальних підходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, 

наочності та ін.), потрібно враховувати те, що молода людина 16-17 років 

(допризовного віку) отримує перше системне враження про Збройні сили 

України (іншу збройні формування) і в цілому про сучасну проблематику 

Національної безпеки та оборони нашої держави. 

Відповідно до освітньої програми закладу заняття можуть проводитися: 10 

клас - по 1,5 години на тиждень впродовж навчального року; 11 клас - по 1,5 

години на тиждень впродовж навчального року, та 18 годин відводиться на 

проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально- 

оздоровчому закладі, які можна проводити три дні поспіль. Поділ класів на групи 

юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо 
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у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними 

навчальними планами. 

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття 

проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок 

учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчально- 

польові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах 

військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, 

базових навчальних закладів та навчальних закладів. До їх організації та 

проведення залучаються обласні, міські/районні територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органи місцевого 

самоврядування. В оремих випадках навчально-польові заняття (збори) 

допускається проводити поетапно (з урахуванням поступового вивчення тем або 

розділів), у кінці першого семестру або навчального року за рахунок літньої 

практики (10 клас). 

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист України» в 

закладах загальної середньої освіти усіх типів є урок, що проводиться вчителем 

згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними 

відповідно до навчальної програми. Важливими умовами успішності занять з 

предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. 

Заняття з предмета «Захист України рекомендується починати з виконання 

гімну України. Обов'язковою умовою для тематичного плану №1 є: шикування, 

перевірка готовності класу до уроку і тренування (розминки, стройового тренажу) 

за тематикою уроку протягом 3-5 хв., стосунки між учнями та вчителем, а також 

учнів між собою підтримуються на зразок статутних взаємовідносин між 

військовослужбовцями Збройних сил України та правоохоронних органів. Для 

тематичного плану № 2 заняття організовуються згідно статуту. 

Під час вивчення предмета «Захист України», в частині розділу «Основи 

медичних знань» центральне місце відводиться навчанню навичкам надання 

домедичної допомоги. 

Навчання з домедичної допомоги регламентується Законом України від 

05.07.2012 № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу» та наказом Міністерства 

охорони здоров'я від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження порядків надання 

домедичної допомоги особам при невідкладних станах». 

У статті 1 наводиться визначення домедичної допомоги, це: невідкладні дії 

та організаційні заходи, які направленні на врятування та збереження життя та 

здоров'я людини у невідкладному стані та зменшення наслідків дії на їх здоров'я, 

що надають пересічні громадяни або рятівники які не мають медичної освіти. 

Метою вивчення розділу «Основи медичних знань» є засвоєння базових 

теоретичних положень першої долікарської допомоги, оволодіння практичними 

навичками надання невідкладної домедичної допомоги потерпілим на місці події 

та при транспортуванні до лікувального закладу. Основними завданнями є 

оволодіння знаннями, вміннями та навичками домедичної допомоги 

постраждалим із метою збереження їм життя; надання першої медичної допомоги 

при різних видах ушкоджень мирного та військового часу, невідкладних станах 

та нещасних випадках; способи перенесення і транспортування потерпілих; 

надання домедичної допомоги при: порушенні дихання, зупинці серцевої 

діяльності, опіках та відмороженнях, утопленні та інших видах механічної 
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асфіксії, непритомності, шоку, загальному переохолодженні організму, 

тепловому та сонячному ударах, отруєннях чадним газом та іншими отрутами, 

ураженні електричним струмом. 

Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист України» 

забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що 

визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та 

настановами. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 

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

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:  

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

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

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

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

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

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах – додаток № 2,3 

        Робочі навчальні плани загальноосвітньої школи №21 з українською мовою 

навчання на 2020-2021 навчальний рік складено для початкової,  основної та 

старшої школи на основі Типових навчальних планів Міністерства освіти і науки 

України для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, 

рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України  за № _1/9-430 від 

11.08.2020 р. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах 

загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році»: 

- для 5 - 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх    

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

20.04.2018 р. №405  - додаток №1; 

- для 5 – 9  класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

20.04.2018 р. №405  - додаток №3; 

- для 10-х – 11-х  класів  -  за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН 

України від 20.04.2018 року №1493, додатки №2-3: 

             10-А клас – іноземної філології. 

             10-Б клас -  іноземної філології; 

     10-В клас – універсальний; 

 11-А клас - іноземної  філології,  

             11-Б клас –  історичний. 

Інваріантна складова у робочому плані реалізована у повному обсязі. 

З метою задоволення освітніх потреб учнів, батьків та запитів суспільства 

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від 

обраного профілю навчання. 

Кожен із профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох 

рівнів: рівні стандарту, академічному рівні, профільному рівні. 
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Варіативна  складова 

Години варіативної складової  Типових навчальних планів, враховуючи 

запити та потреби учнів, батьків,  матеріально-технічне забезпечення, склад 

педагогічного колективу, передбачено на: 

• збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 

складової   

➢ українська мова – 5-7, 9 – В, 10-А, 10-Б,10-В, 11-А, 11-Б кл; 

➢ історія України –  6- Г, 7- Г, 10-Б класи; 

➢ математика – 5-В, 5-Г, Д, 6-Г, Д, 8-Д, 9-Г, 10-Б, 11-Б класи; 

➢ готуємось до ЗНО(математика) –  10- 11 класи; 

• упровадження курсів за вибором :  

➢ синтаксис простого речення – 10  класи; 

➢ практикум із синтаксису української мови (складне речення) -   

      11- А ,11-Б класи; 

➢ Видатні історичні постаті –  10- В,  11- Б класи; 

➢ Курс іспанської мови – 10-А, 10-Б,11-А класи; 

• факультативи, індивідуальні заняття  

➢ українська мова – 7-В,Г, 9-В класи; 

➢ українська література – 5-В.Г 7-Д,10-Б,11-А класи; 

➢ зарубіжна література – 5-В клас; 

➢ англійська мова – 11-Б; 

➢ готуємось до ЗНО (історія) – 11-А клас; 

➢ історія України –  5-А.Б. 8-Д, 9-Г,10-Б класи; 

➢ математика –  8-А, 9-Г, 10-А,Б класи; 

➢ хімія – 8-Г клас; 

➢ біологія – 6-А,  7-В класи; 

➢ природознавство – 5-Г клас; 

➢ географія – 6-А.Г, 10-Б класи; 

➢ фізика – 8-А, 10-Б класи; 

При розподілі варіативної складової навчального плану враховано, що 

гранично допустиме навантаження на одного учня при визначенні цього 

показника вираховується без урахування уроків фізкультури. 

Зміст навчального плану школи спрямований на реалізацію змісту освіти 

та є одним із основних засобів формування «моделі випускника» кожного ступеня 

навчання.  При формуванні варіативної складової навчального плану 

педагогічний колектив школи максимально враховує освітні потреби і запити 

учнів та батьків. З цією метою школа надає додаткові освітні послуги в рамках 

бюджетного фінансування, тобто безкоштовно для учнів – заняття 

факультативів, курсів, індивідуальних консультацій та гуртків. 

Навчальний план вміщає зміст і структуру другого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів 

Варіативна складова навчальних планів використана на: 

− підсилення предметів інваріантної складової; 
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− запровадження факультативів з іноземної мови, курсів за вибором, що 

розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, а також світоглядного 

спрямування: логіка,  хореографія, креслення, критичне мислення; 

− індивідуальні заняття та консультації. 

Здійснено змістове наповнення предмета «Фізична культура», гурткової 

роботи (фітнес, волейбол, баскетбол), що сприяє формуванню навичок здорового 

способу життя та безпечної поведінки школярів. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" . 

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної  мов, трудового 

навчання, фізичної культури та інформатики 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). 

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних 

у ньому педагогічних технологій. 

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та 

нормативна тривалість уроків: 

- у 1-х класах – 35 хвилин; 

-  у 2-4 класах – 40 хвилин; 

-  у 5-11-х класах – 45 хвилин. 

Школа працює: 

• у п’ятиденному режимі в одну зміну 1-3, 5,7-11 класи; 

• підзмінок – 4,6 класи. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової, основної і старшої школи. 

Навчальна практика та навчальні екскурсії згідно рішення педагогічної ради 

протокол №1 від  _30.08.2018 р. будуть проведені протягом року. 

Школа працює за програмами Міністерства освіти і науки України та 

підручниками, рекомендованими МОН України. 

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

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 

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. Тому доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 
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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.  

 Форми організації освітнього процесу. 

Відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої 

освіти І ступеня  педагогічний колектив запроваджує такі форми організації 

освітнього процесу: 

✓ різні типи уроків: 

− формування компетентностей; 

− розвитку компетентностей;  

− перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

− корекції основних компетентностей;  

− комбінований урок; 

✓ екскурсії, 

✓ віртуальні подорожі, 

✓ спектаклі,  

✓ інтегровані уроки, 

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

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (І 

ступеня) (відповідно до Державного стандарту початкової освіти та Типової 

освітньої програми для ЗЗСО, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.) 

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

оцінюванню.  

При оцінюванні неохдіно враховувати  додаток  до наказу МОН України від 

20.08.2018 р. №924. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень 

учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на 

суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до 

самоконтролю і самооцінювання. Здійснення формувального оцінювання орієнтує 

вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно 

розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. 
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Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання e вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, 

визначені Державним стандартом початкової освіти до першого циклу навчання 

(1 - 2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній програмі. 

При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок 

чого вона може досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення 

зазначеного циклу чи рівня. 

Учитель роздруковує два екземпляри свідоцтва. Батькам або особам, які їх 

замінюють, видають один екземпляр, другий залишається в закладі освіти і 

зберігається в особовій справі. За бажанням, батьки можуть залишити свій 

коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і написати свої побажання 

на екземплярі, що зберігається в школі. 

Проект зразка свідоцтва досягнень за вибором закладу загальної середньої освіти 

роздруковується у чорно-білому або кольоровому вигляді, у форматі А 4 або 

у форматі А 5. Вчитель, за бажанням, може додавати особисті або навчальні 

характеристики на свій розсуд. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 

не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою.  

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та (або) якості освіти. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному 

рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає 

можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно 

приймати необхідні педагогічні рішення. 

Процес оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. Вчителі у своїй діяльності керуються додатком до наказу МОН 

України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи». Змістом 

орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень, які структуровані 

у навчальних програмах, за предметами.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:  

у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.  

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/617/61761/svidotstvo_dosyagnen_A4_1.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/617/61761/svidotstvo_dosyagnen_A4.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/617/61761/svidotstvo_dosyagnen_A5.pdf
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За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися 

словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу; 

 у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», 

«Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;  

у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 -бальною 

шкалою:  

з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури 

(мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».  

Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі 

контролю. 

У початковій школі застосовують поточний і підсумковий види контролю, 

які здійснюють шляхом поточної перевірки та поточного оцінювання й 

відповідно шляхом підсумкової перевірки та підсумкового оцінювання. 

Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у 

кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з 

математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння 

прочитаного). Результати перевірки фіксують у характеристиці навчальних 

досягнень учня\учениці, що зберігається в його особовій справі. 

Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 

класі – тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи у кінці навчального 

року (з навчальних предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України 

для державної підсумкової атестації). 

Підсумкове оцінювання здійснюється за тему, семестр, рік. Підсумкове 

оцінювання за тему з навчальних предметів «Українська мова», «Літературне 

читання», «Математика», «Природознавство» здійснюється з урахуванням усіх 

поточних оцінок, отриманих під час вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за 

тематичну контрольну роботу. Підсумкове оцінювання за тему з навчальних 

предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче 

мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», 

«Інформатика» не проводиться.  Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється 

на основі результатів тематичного оцінювання з урахуванням динаміки рівня 

навчальних досягнень учня/учениці. Підсумкове оцінювання за рік здійснюється 

на основі семестрових оцінок також з урахуванням динаміки рівня навчальних 

досягнень учня/учениці. 

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів базової та профільної 

школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 

року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ ступенів здійснюється за 12-

бальною шкалою. 
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Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання 

навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за 

предметами. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, 

достатній, високий. 

І  початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу 

учень:  

• називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, 

символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, 

опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

• за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

ІІ  середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні 

ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком. 

ІІІ  достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність 

(алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені. 

IV  високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для 

нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі 

йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер. 

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає 

нові.  

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів 

навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних 

досягнень учнів: усної ( індивідуальне, групове, фронтальне опитування), 

письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, 

тестування, та інші). 

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління 

освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової 

атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.  

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових 

компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду 

навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна 

застосовувати рейтингову систему оцінювання.  

При оцінюванні навчальних досягнень учнів зі всіх дисциплін керуватися  

листом МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415. 

Форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішнього 

забезпечення якості освіти базової та профільної школи 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

− урок формування компетентностей; 

−  урок розвитку компетентностей;  

− урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

− урок корекції основних компетентностей;  

− комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 
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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.  

Типи уроку: 

− формування компетентностей; 

− розвитку компетентностей; 

− перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

− корекції основних компетентностей;  

− комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу вважати екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, 

квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з 

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-

уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються 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. 

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення 

якості освіти, 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей створити 

умови для проведення  навчально-практичних, лабораторних   занять з різних 

предметів як функції перевірки та оцінювання досягнення компетентностей учнів.  

 Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою 

програмою. 

У відповідності  до Закону України «Про освіту» початкова освіта 

здобувається, як правило, з шести років.  

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.  

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. 
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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. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

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

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

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані ІІІ ступеня- додаток № 2 наказу МОН України від 28.11.2019 

р. № 1493. 

Навчальний план здобувачів  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти».  

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

від 28.11.2019 року № 1493 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

Освітня програма школи передбачає досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом, введення якої в 

дію здійснити поетапно: 

− у 10-х класах закладу освіти – з 2018/2019 навчального року; 

− в 11х класах закладу освіти  - з 2019/2020 навчального року. 

Програмою передбачено: 

1.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

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

вивчення. 

1.1.Навчальний план для 10 класу (Таблиця 2 до Типової освітньої 

програми)  

1 

п/п 

                       Зміст               Предмети К-сть 

годин 

1 Загальний обсяг навчального 

навантаження здобувачів 

профільної середньої освіти для  

для 10-х класів 

  1330  

на н/р 

2 Базові предмети 10-А 

10-Б 

11-А 

30 

29 

31,5 
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1 

п/п 

                       Зміст               Предмети К-сть 

годин 

11-Б 30,5 

3 Вибірково-обов’язкові 

предмети 

Інформатика 1,5 

  Мистецтво 1,5 

4 Додаткові години:   

 профільні предмети (іноземна 

мова). 

 

1.Іноземна мова 

(англійська). 

2.Друга іноземна мова 

(іспанська). 

5 

 

3 

 

 Профільні предмети 

(українська філологія). 

Українська мова 

Українська література 

4 

4 

 Граничимо допустиме 

тижневе навантаження на 

учня 

 33 

 факультативні курси 11-Б: практикум із 

синтаксису української 

мови (складне речення). 

11-А: видатні історичні 

постаті України ХХ ст. 

1 

 

 

1 

 Курси за вибором 10-А: практикум із 

синтаксису української 

мови (просте речення). 

10-А: видатні історичні 

постаті України ХХ ст. 

10-Б: готуємось до ЗНО 

(математика). 

1 

 

 

1 

 

1 

 Всього фінансується      38 

  

 Навчальним планом передбачено загальний обсяг навчального 

навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-

обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також 

передбачено години на факультативи. 

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають 

специфіку профілю навчання (іноземні мови, українська філологія) і визначають 

його сутність. 

За рішенням педагогічної ради (від  31.08.2020р.) при оцінюванні 

дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних 

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

 При тематичному плануванні педагогами враховано засоби інтеграції 

ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та 

предметних циклів для реалізації наскрізних ліній. 

 

 



95 
 

Очікувані результати профільного навчання учнів 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

освітньої галузі. 

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами 

МОН України від 23.10.2017 №1407 та від 28.11.2019 №1493).  

Перелік навчальних програм профільної освіти 

№п/п     Назва навчальної програми  Рівень вивчення 

1 Українська мова Рівень стандарту 

2 Українська мова Профільний рівень 

3 Українська література Рівень стандарту 

4 Українська література Профільний рівень 

5 Зарубіжна література Рівень стандарту 

6 Іноземні мови Рівень стандарту 

7 Іноземні мови Профільний рівень 

8 Історія України Рівень стандарту 

9 Всесвітня історія Рівень стандарту 

10  Громадянська освіта  Рівень стандарту 

11 Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

Рівень стандарту 

12 Біологія і екологія Рівень стандарту 

13 Географія Рівень стандарту 

14 Фізика і астрономія  Рівень стандарту 

15 Хімія Рівень стандарту 

16 Фізична культура Рівень стандарту 

17 Захист Вітчизни Рівень стандарту 

 

Розділ 6. Методичне забезпечення освітньої програми. 

Основним завданням методичної роботи в школі є продовження роботи   над  

довготривалим проектом «Формування високо компетентної особистості 

вчителя  на основі удосконалення  його інформаційної культури та 

впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій» на термін: 

2017-2023 рік, що забезпечуватиме реалізацію проблемної теми «Інформаційно-

комунікаційні технології – шлях  удосконалення   інформаційної культури 

педагога і самореалізації учня». 

Завдання проекту - спрямувати на реалізацію 10 ключових 

компетентностей для нової української школи, згідно  з реформою  Нової 

української школи (проєкт додається): 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;  

2. Спілкування іноземними мовами; 

3. Математична грамотність; 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях;  

5. Інформаційно – цифрова компетентність; 

6. Уміння вчитися впродовж життя; 

7. Соціальні і громадянські компетентності; 
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8. Підприємливість; 

9. Загальнокультурна грамотність; 

10. Екологічна грамотність і здорове життя.  

У школі організовано роботу 8 методичних об'єднань учителів-

предметників, згідно з науково-методичними проблемами, над якими працюють 

ШМО, визначено керівників із числа досвідчених педагогів. Методичні об'єд-

нання є найкращою, найрезультативнішою формою науково-методичної роботи 

для вирішення проблем учителів однієї спеціальності, тому в структуру методич-

ної роботи було введено такі методичні осередки, як методичні об'єднання 

учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, 

початкових класів, природничих, суспільних наук, математичних наук, творча 

група естетично- прикладних наук.   

Роботу методичних об'єднань спрямовано на вдосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 

уроку. Проведено заплановані засідання методичних об'єднань, на яких 

обговорювали як організаційні (підготовка та проведення олімпіад, предметних 

тижнів, проведення контрольних зрізів, підбір завдань для державної підсумкової 

атестації), так і науково-методичні питання. 

Пріоритетним напрямком роботи  школи у 2020-2021 н. р. є продовження  

роботи над проблемною темою «Інформаційно-комунікаційні технології – 

шлях формування інформаційної культури педагога та самореалізації учня»: 

➢ стан комп'ютеризації управлінської діяльності; 

➢ стан використання навчального, управлінського, програмного 

забезпечення; 

➢ використання Інтернет-технологій у НВП та управлінській діяльності; 

 Частина вчителів школи активно використовує ІКТ у навчально-вихов-

ному процесі. У 2020/2021 н. р. необхідно продовжити роботу щодо 

вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а 

саме: 

✓ створення мультимедійного класу, використання електронних напрацювань 

якого дасть можливість супроводу навчальних занять із  предметів шкільного 

курсу; 

✓  підвищення рівня комп'ютерної грамотності; 

✓ зробити дієвим  шкільний сайт; 

✓ продовжити поповнення лабораторії ІКТ електронними підручниками, 

електронними енциклопедіями, довідниками й іншими електронними засобами; 

✓ системно поновлювати інформаційно-аналітичний центр школи; 

✓ проводити навчання педпрацівників і керівників закладу освіти з питань 

інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності. 

Одним з основних напрямків діяльності педколективу є забезпечення роботи на 

засадах  «педагогіки партнерства», керуючись основними принципами цього 

підходу: 

Повага до особистості; 

Доброзичливість і позитивне ставлення; 

Довіра у відносинах та стосунках; 

Діалог -  взаємодія – взаємоповага; 

Розподілене лідерство ( про активність, право вибору та відповідальність за 
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нього, горизонтальність зв’язків); 

Принципи соціального партнерства:  

рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, 

обов’язковість прийняття домовленостей. 

• системне впровадження в практику  інноваційних технологій навчання й 

виховання, досягнень сучасної педагогічної науки, ІКТ; 

• створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів; 

• підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогів шляхом роботи творчих груп, методичних об'єднань учителів-

предметників, організація методичних місячників; 

• поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи через 

організацію на базі школи міських та обласних семінарів, участі у всеукраїнських 

виставках, публікації матеріалів у фахових виданнях. 

Відповідно до річного плану роботи школи, алгоритму роботи над науково-

методичною проблемою школи проводяться цікаві і методично доцільні заходи, 

спрямовані на вирішення важливих проблем життєдіяльності школи, покращення 

навчально-виховного процесу, підвищення професіоналізму учителя, в яких 

брали участь не тільки члени творчих груп, а й весь колектив учителів. Це дає 

можливість вчителям глибоко оволодіти питаннями теорії і практики навчання і 

виховання учнів, педагогічними технологіями, ґрунтовно ознайомитися з 

навчальними планами, програмами, підручниками, методичними та навчальними 

посібниками.  

Метою Нової української школи є підготовка зовсім нової компетентної 

людини, нового учня, який прагне саморозвитку і самовдосконалення, уміє 

самостійно здобувати інформацію, розширювати свій світогляд. 

Сьогодення ставить перед нами завдання: 

• підготувати школяра до дорослого життя, яке складається не зі шкільних 

предметів; 

• навчити дитину здобувати і працювати з інформацією, довідковою 

науковою літературою; 

• вміти знаходити відповіді на поставлені проблеми. 

Для цього потрібно створити оптимальні умови для виявлення пізнавальної 

активності учнів; формувати потребу навчатися протягом усього життя, 

самостійно за допомогою різних джерел інформації їх здобувати. 

Одним із шляхів модернізації освітньої системи постає упровадження в 

навчальний процес  інноваційних педагогічних технологій і методів. Інновації 

(італ. іnnovatione - новизна, нововведення) – нові форми організації діяльності і 

управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності 

людства. 

Інноваційну педагогічну технологію розглядають як особливу організацію 

діяльності та мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому 

просторі, або як процес засвоєння, впровадження і поширення нового в освіті. 

    Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, форми і 

методи навчання та виховання, в організацію спільної діяльності учасників 

навчального процесу.  



98 
 

Упровадження й систематичне використання сучасних інформаційних 

технологій у навчальному процесі ВНЗ сприяє активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і вчителів, інтенсифікації навчального процесу, появі стійкої 

зацікавленості навчанням, підвищенню мотивації пізнавальної діяльності, 

формуванню потреби в самонавчанні, саморозвитку, умінню самовизначатися в 

навчальній діяльності; у вчителя змінюється позиція, він стає носієм нового 

педагогічного мислення і принципів педагогіки співробітництва,  

професіоналом, здатним до творчої діяльності .  

У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх 

впровадженням у різні сфери життя, все більшої актуальності набуває 

формування інформаційної культури сучасних школярів. В освіті України 

продовжується реформування, спрямоване на оновлення її змісту, удосконалення 

технології навчання і виховання. Це процес, пов`язаний з прогресом суспільства, і 

кожний етап його розвитку ставить перед школою специфічні завдання.  

Стержневою фігурою цих процесів у загальноосвітній школі залишається 

особистість учителя. Особлива увага привертається до вчителя початкових 

класів, бо, за твердженням психологів, вік учня 1-4 класів є віком формування 

специфічних якостей особистості, пов`язаних з розумовим розвитком. 

Фундамент, що закладається в початковій школі, дає або не дає можливості 

оволодівати новими знаннями на наступних ступенях освіти. 

Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань 

як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю 

найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до 

уроку.  

Комп`ютери стали невід`ємною частиною реальності. Їх використовують як 

на роботі, так і вдома в години дозвілля. Майбутня професійна діяльність 

більшості учнів буде пов`язана з використанням комп`ютерної техніки. Учневі 

слід звикнути до того, що комп’ютер - це звичайний пристрій, використання 

якого допомагає йому отримувати нові знання. А з точки зору освіти і вчителя – 

універсальний технічний засіб навчання і універсальний засіб для підготовки 

методичного забезпечення уроку.   

Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для одержання дитиною 

найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до 

навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, 

а необхідність сьогодення,  оскільки більшість дітей ознайомлюються з 

комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. У 

доповідній записці колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки 

переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання» вказано на 

необхідність посилення практичного спрямування навчального процесу у 

навчальних програмах та підручниках через урізноманітнення видів діяльності 

учнів, добору і поєднання методів навчання так, щоб засвоєння змісту було 

активним, усвідомленим, достатньо емоційним. 

   Інноваційні технології, що використовуються у школі розглядаються як 

моделювання вчителем змісту, форм і методів навчального процесу відповідно до 

поставленої мети з використанням новизни. У практиці освітньої діяльності 

сучасної школи використовуються такі технології навчання як: диференційоване, 
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проблемне, контекстне навчання, ігрові технології навчання, інформаційні 

технології, проектні технології, особистісно-орієнтоване навчання тощо. 

Кожна доба має свої потреби, порушує свої проблеми, ставить свої вимоги, 

адекватні політичній атмосфері, меті, яку визначає в даний час суспільство. Доба 

нинішня складна, позначена трагічними зламами і оптимістичними сподіваннями, 

трепетною вірою у щасливе майбутнє України. Якими стануть наші учні, 

вийшовши із стін рідної школи? Це питання хвилює педагогів. Адже вже 

сьогоднішні завдання розв’язуватимуть наші учні. І успіх залежатиме від того, 

чого і як ми їх навчили. 

           Зрозуміло, що передусім учитель має забезпечити високий науковий і 

методичний рівень викладання свого предмета. А це можливо за умови, коли він 

постійно збагачуватиметься інтелектуально і поглиблюватиме свої знання, 

вдосконалюватиме вміння. В.О. Сухомлинський говорив: "...найдосвідченіший 

педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, 

то неминуче починається відставання.” 

Проблема інноваційного розвитку освіти і освітніх інновацій є актуальною, 

тому що вона викликає широкий суспільний і науковий резонанс. Інноваційна 

освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу педагогів і 

стосується не лише створення та поширення новизни, а і зміни у способі 

діяльності, стилі мислення учасників навчально-виховного процесу. Основною 

характеристикою інноваційної педагогічної діяльності школи є підвищення 

результативності освітнього процесу. 

Метою Нової української школи є підготовка зовсім нової компетентної 

людини, нового учня, який прагне саморозвитку і самовдосконалення, уміє 

самостійно здобувати інформацію, розширювати свій світогляд. 
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Додатки 

Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), 

                 Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. 

№1272) 

 

Назва освітньої галузі 

Класи 
Кількість годин на 

тиждень 

1-Б  1-В 1-Г 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 

 
9 9 9 

Українська мова і література 

 
7  7  7  

Іноземна мова (англійська) 

 
2 2 2 

Математична 

 
4  4  4  

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 3 3 3 

Технологічна 
1 1 1 

Інформатична 

Мистецька  

 
2 2 2 

Фізкультурна 

 
3 3 3 

Усього  

 
22 22 22 

Варіативний складник 
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 
1 1 1  

 

Хореографія - - 1  

Індивідуальні заняття (математика) 1 1 - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 

 
23 23 23  

Гранично допустиме тижневе / 

 річне навчальне навантаження учня 
20 / 

700 

20 / 

700 

20 / 

700 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), 

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 

р. №1272) 

 

Назва освітньої галузі 

Класи 
Кількість годин на тиждень 

2-А 2-Б 2-Г 2-Д 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 

 
10 10 10 

10 

Українська мова і література 

 
7  7  7  

7 

Іноземна мова (англійська) 

 
3 3 3 

3 

Математична 

 
4  4  4  

4 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, здоров’язбережувальна 

галузі) 
3 3 3 

 

3 

Технологічна 
2 2 2 

2 

Інформатична  

Мистецька  

 
2 2 2 

2 

Фізкультурна 

 
3 3 3 

3 

Усього  

 
24 24 24 

24 

Варіативний складник 
Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 1 1  

 

Хореографія - - - 1  

Індивідуальні заняття (математика) 1 1 1 - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 

 
25 25 25 25  

Гранично допустиме тижневе /  

річне навчальне навантаження учня 
22 / 

770 

22 / 

770 

22 / 

770 

22 / 

770 

 

 



102 
 

 

Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), 

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 

р. №1272), 

Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією 

“Росток”  

(листи МОНУ від 25.05.2018 р. №1/9-344, від 25.05.2018 р. № 1/9-344,  

лист Держслужби якості освіти України від 24.05.2018 р. № 01-22/323 ) 

Освітні галузі 

 

Навчальні  

предмети 

Кількість годин на 

тиждень  

1-А клас 2-В клас 

Інваріантна     частина  

Мовно-літературна 

(українська мова та література) 

Українська мова 7 7 

Мовно-літературна 
Іноземна мова 

(англійська ) 

2 3 

Математична Математика 4 4 

Природнича 

 

 

Навколишній світ 

 

3 

 

 

 

4 

Громадянська та історична 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна, 

технологічна 

Мистецька Мистецтво 2 2 

Інформатична  1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Разом  19+3 21+3 

Варіативна  частина  

Додаткові години для вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором,  

проведення  індивідуальних консультацій  та  

групових  занять  

 

 

 

 

- Індивідуальні  заняття (математика) 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня (за санітарними нормами) 

20 22 

Сумарна  кількість навчальних годин інваріантної 

і варіативної складових, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи) 

23 

 

 

25 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, Постанова КМУ  від 

24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти»  (3 

клас); 

                       Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 

р. №1273) 

Назва освітньої галузі 

Класи 
Кількість годин на тиждень 

3-А 3-Б  3-В 3-Г 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 

 
10 10 10 10 

Українська мова і література 

 
7  7  7  7  

Іноземна мова (англійська) 

 
3 3 3 3 

Математична 

 
5 5 5 5 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, здоров’язбережувальна 

галузі) 
3 3 3 3 

Технологічна 

 
1 1 1 1 

Інформатична 

 
1 1 1 1 

Мистецька  

 
2 2 2 2 

Фізкультурна 

 
3 3 3 3 

Усього  

 
25 25 25 25 

Варіативний складник 
Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 1 1  

 

Хореографія - - - 1  

Індивідуальні заняття (математика) 1 1 1 - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 

 
26 26 26 26  

Гранично допустиме тижневе /  

річне навчальне навантаження учня 

23 / 

805 
23 / 

805 
23 / 

805 
23 /  

805 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ від 20.04.2011 № 462), 

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 407, додаток 1, 4 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

у класах 

  4-А 4-Б  4-В 4-Г 

 Інваріантна складова Дод.№4 Дод.№1 Дод.№1 Дод.№1 

Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Іноземна мова 

(англійська) 4 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  

 
1 1 1 1 

 

Образотворче мистецтво - 1 1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 

 Інформатика 1 1 1 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 
1 1 1 1 

Усього(без фізичної 

культури) 
 22 21 21 21 

Варіативна складова 

(всього годин). Із них 

годин на: 

 1 2 2 2 

Збільшення години на вивчення предметів інваріантної 

складової : 
    

Образотворче мистецтво 1 - - - 
Курси за вибором:     

Каліграфія - 1 - - 
Логіка - - 1 - 

Хореографія - - - 1 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   

на учня  
23 23 23 23 

Фізична культура  3 3 3 3 
Індивідуальні заняття (математика) - 1 1 1 
Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 
26 26 26 26 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня (НВК №38) 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), 

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 

р. №1272), 

інтегрована освітня система для початкової школи А.Д.Цимбалару 
(лист МОНУ від 25.05.2018 р. №1/9-344, листи ІМЗО від 24.12.2019 р. № 22.1/12-Г-1203, № 

22.1/12-Г-1201) 

Назва освітньої галузі 

 

Назва предмета Кількість годин на 

тиждень  

2-Н клас 

Інваріантний     складник 

 

Мовно-літературна Мова навчання:  

українська 

7 

Мова вивчення:  

англійська  

3 

Математична Математика 5 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

 

Всесвіт 

 

3 

 

 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Фізкультурна 

Фізична культура 3 

Мистецька 

Інформатична 

Технологічна 

Арт - технології  та 

ІКТ 

3 

Усього  21+3 

Варіативний   складник 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, курсів за вибором,  проведення  індивідуальних 

консультацій  та  групових  занять,  всього годин, із них:   

 

 

 

- Індивідуальні  заняття (математика) 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

 

22 

Загальнотижнева  кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

 

 

25 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня (НВК №38) 

(таблиця розподілу навчального часу) 
Державний стандарт початкової освіти, додаток 2 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного 

стандарту початкової освіти»  (3 клас); 

                       Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 

р. №1273) 

 

Назва освітньої галузі 

Класи 
Кількість годин на 

тиждень 

3-Н 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 

 
10 

Українська мова і література 

 
7  

Іноземна мова (англійська) 

 
3 

Математична 

 
5 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 
3 

Технологічна 1 

1 Інформатична 

Мистецька  

 
2 

Фізкультурна 

 
3 

Усього  

 
25 

 
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 
1  

 
Індивідуальні заняття (математика) 1  

Загальнорічна кількість навчальних годин 

 
26  

Гранично допустиме тижневе /  

річне навчальне навантаження учня 
23 /  

805 
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Робочий навчальний план 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа І ступеня (НВК №38) 

(таблиця розподілу навчального часу) 

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 407, додаток 4 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

у класах 

  4-Н 

 Інваріантна складова Дод.№4 

Мови і літератури Українська мова 7 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Іноземна мова 

(англійська) 4 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  

 
- 

 

Образотворче мистецтво 
1 

Технології Трудове навчання 1 

 Інформатика 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 
1 

Усього(без фізичної 

культури) 
 22 

Варіативна складова 

(всього годин). Із них 

годин на: 

 1 

Збільшення години на вивчення предметів інваріантної 

складової : 
 

Музичне мистецтво 1 
Курси за вибором: - 
Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  
23 

Фізична культура  3 
Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 
26 
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Навчальний план 

    для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти №21 м. Житомира  

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов 

на  2020-2021 навчальний рік 
                                                                     наказ МОН України від 28.11.2019року № 1493, додаток № 2,3 

 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10-А 10-Б 11-А 

Українська мова  2 2 2 

Українська  література  2 2 2 

Зарубіжна література 1 1 1 

Іноземна мова  (англійська) 2 2 2 

Історія України   1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 

Громадянська освіта 2 2 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 3 3 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія 1,5 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 3 4 

Хімія 1,5 1,5 2 

Захист України 1,5 1,5 1,5 

Всього 24 24 23 

Вибірково-обов’язкові предмети : 3 3 3 

Інформатика 1,5 1,5 1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 1,5 

Додаткові години на профільні предмети, 

окремі базові предмети 

8 8 9 

Англійська мова (без поділу) 2 2 2 

Українська мова  (без поділу) 2 2 2 

Математика 1 1 1 

Практикум із синтаксису української мови 1 1 1 

Готуємось до ЗНО (математика) - - 1 

Спеціальний курс    

Готуємось до ЗНО (математика) 1 1 - 

Міжкласні факультативи    

Іспанська мова 1 1         2 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 

33 33 33 

Фізична культура 3 3 3 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 38 38 
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Навчальний план  

для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти №21 м. Житомира  

з українською мовою навчання на  2020-2021 навчальний рік 
                                                                     наказ МОН України від 28.11.2019року №1493, додаток №2,3 

 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10- В 

(універсальний) 

11-Б 

(історичний) 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова 2 2 

Історія України   1,5  1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2  

Захист України 1,5 1,5 

Всього 24 23 

Вибірково-обов’язкові предмети : 3 3 

Інформатика 1,5 1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 

Додаткові години на профільні предмети,  

окремі базові предмети 

          8            9  

Історія України -           1,5 

Всесвітня історія -           2 

Англійська мова (без поділу) 2 - 

Українська мова (без поділу) 2 2 

Математика 1 1 

Практикум із синтаксису української мови 1 1 

Спеціальні курси   

Видатні історичні постаті 1 0,5 

Готуємось до ЗНО (математика) 1 1 

Факультативні курси та індивідуальні заняття 0 0 

Гранично допустиме тижневе навантаження  

на учня 

33 33 

Фізична культура 3 3 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 38 
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Навчальний план 

для 5-9 класів закладу   загальної середньої освіти № 21 м. Житомира 

 з українською мовою навчання на 2020-2021 навчальний  рік 
наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405,  додаток № 3 

 

Освітні 

галузі 

Навчальні 

предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

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

Мови і 

літерату

ри 

Українська 

мова  
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 

Українська 

література 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перша іноз. 

мова (англ.) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Друга іноземна 

мова(іспан.) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна 

література 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільс

тво-знав. 
Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Всесвітня 

історія 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основи 

правознавства  
- - - - - - - - - - 1 1 

Мистец. Мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Математ

ика 
Математика 4 4 4 4 4 - - - - - - - 
Алгебра - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 
Геометрія - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Природо

знав 
ство 

Природознавст. 2 2 - - - - - - - - - - 
Біологія - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Географія - - 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 
Фізика - - - - - 2 2 2 2 2 3 3 
Хімія - - - - - 1,5 1,5 2 2 2 2 2 

Технолог

ії 
Трудове 

навчання 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Здоров’я і 

фізкульт. 
Основи 

здоров’я 
1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Разом 26,5 26,5 29,5 29,5 29,5 29,5 31 32,5 32,5 32,5 34 34 
Варіативна складова 
Додат.час на навч. предм  

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1 1,5 1,5 1,5 0 0 

Україн. мова (без поділу) 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

Гранично допустиме 

навчальне навант. на учня 
28 28 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Індивідуальні заняття              
Українська мова - - - 0,5 0,5 - - - - - - - 

Історія 0,5 0,5 - - - - - - 0,5 0,5 - - 

Математика - - - - - - -   1 - - - - 

Хімія - - - - - - - - 1 - - - 

Фізика - - - - - - - 0,5 - - - - 

Біологія - - - - - - - - - 1 - - 

Географія - - 0,5 - - - - - - - - - 

Всього фінансується(без 

урахування поділу класів 

на групи) 

31 

 

31 

 

34 

 

34 

 

34 

 

35 35 

 

36 36 36 36 36 
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Навчальний план 

для 5-9 класів закладу   загальної середньої освіти № 21 м. Житомира з українською 

мовою навчання на 2020-2021 навчальний  рік 

( наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, додаток № 1) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5-В 5-Г 6-Г 6-Д 7-В 7-Г 8-Г 8-Д 9-В 9-Г 

Мови і  

літератури 
Українська мова  3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3 3 3 3 
Україн. література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Інозем. мова (англ.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Заруб. література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство 
знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 
Всесвітня історія - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Основи правознав. - - - - - - - - 1 1 

Мистецтво Муз. мистецтво 1 1 1 1 1 1 - - - - 
Образ. мистецтво 1 1 1 1 1 1 - - - - 
Мистецтво - - - - - - 1 1 1 1 

Математика Математика 4 4 4 4 - - - - - - 
Алгебра - - - - 2 2 2 2 2 2 
Геометрія - - - - 2 2 2 2 2 2 

Природо- 

знавство 
Природознавство 2 2 - - - - - - - - 
Біологія - - 2 2 2 2 2 2 2 2 
Географія - - 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 
Фізика - - - - 2 2 2 2 3 3 
Хімія - - - - 1,5 1,5 2 2 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Інформатика 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Здоров’я і фізк. Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разом 23,5 23,5 26,5 26,5 28 28 29,5 29,5 31 31 

Варіативна складова Додатк. 

час на навчальні  предмети 

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

Українська мова  (без поділу) 1 1 1 1 1 1 - -    - - 

Українська література - - - - - - - - 1 - 
Історія України 1 1 1 1   - 1 - 1 
Хімія - - - - - - 1 - - - 
Алгебра - - - - 0,5 0,5 - - - - 

Гранично допустиме 

навчальне навантаження 

28 28 31 31 32 32 33 33 33 33 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 2    2 2  2 

Факультативи           

Алгебра - - - - - - 1 - - 1 
Природознавство - 1 - - - - - - - - 
Зарубіжна література 1 - - - - - - - - - 
Хімія - - - - - - - 1 - - 
Фізика - - - - - - 1 - - - 
Біологія  - - - - - - - - 1 - 
Географія - - 1 - - - - 1 - - 
Правознавство - - - - - - - - 1 - 
Українська література 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 
Індив.консульт. Українська мова - - - 1 1 1 - - - 1 
Всього фінансується (без урахув. 

поділу класів на групи) 

30 

 

30 

 

33 

 

33 

 

33,5 33,5 34,5 34,5 36 36 
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Поділ 1-4-х класів на групи 

при вивченні окремих предметів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира на 2020/2021 н.р. 
№п\п Клас Предмет К-сть 

годин 

К-сть 

груп 

Підстава 

1.  2-Н Українська мова 3,5 2 Порядок поділу  класів на групи 

при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки 

України №128 від 20.02.2002 

року ( п.8) 

2.  4-А Українська мова 3,5 2 

3.  4-Б Українська мова 3,5 2 

4.  4-В Українська мова 3,5 2 

5.  4-Г Українська мова 3,5 2 

6.  4-Н Українська мова 3,5 2 

7.  1-А Англійська мова 2 2 Порядок поділу  класів на групи 

при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки 

України №128 від 20.02.2002 

року ( п.8) 

8.  1-Б Англійська мова 2 2 

9.  1-В Англійська мова 2 2 

10.  1-Г Англійська мова 2 2 

11.  2-А Англійська мова 3 2 

12.  2-Б Англійська мова 3 2 

13.  2-В Англійська мова 3 2 

14.  2-Г Англійська мова 3 2 

15.  2-Д Англійська мова 3 2 

16.  2-Н Англійська мова 3 2 

17.  3-А Англійська мова 3 2 

18.  3-Б Англійська мова 3 2 

19.  3-В Англійська мова 3 2 

20.  3 -Г Англійська мова 3 2 

21.  4-А Англійська мова 4 2 

22.  4-Б Англійська мова 2 2 

23.  4-В Англійська мова 2 2 

24.  4-Г Англійська мова 2 2 

25.  4-Н Англійська мова 4 2 

26.  2-А Інформатика 1 2 Порядок поділу  класів на групи 

при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки 

України №128 від 20.02.2002 

року ( п.7) 

27.  2-Б Інформатика 1 2 

28.  2-В Інформатика 1 2 

29.  2-Г Інформатика 1 2 

30.  2-Д Інформатика 1 2 

31.  2-Н Інформатика 1 2 

32.  3-А Інформатика 1 2 

33.  3-Б Інформатика 1 2 

34.  3-В Інформатика 1 2 

35.  3-Г Інформатика 1 2 

36.  4-А Інформатика 1 2 

37.  4-Б Інформатика 1 2 

38.  4-В Інформатика 1 2 

39.  4-Г Інформатика 1 2 

40.  4-Н Інформатика 1 2 
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Поділ класів на групи 

при вивченні окремих предметів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира 
№п\п клас предмет К-сть 

годин 

 

  К-сть 

груп 

Підстава 

1 5-А Українська мова 3,5 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки України 

№128 від 20.02.2002 року ( п.2) 

2 5-Б Українська мова 3,5 2 

3 5-В Українська мова 3,5 2 

4 5-Г Українська мова 3,5 2 

5 6-Б Українська мова 3,5 2 

6 6-В Українська мова 3,5 2 

7 6-Г Українська мова 3,5 2 

8 6-Д Українська мова 3,5 2 

9 7-А Українська мова 2,5 2 

10 7-Б Українська мова 2,5 2 

11 7 –В Українська мова 2,5 2 

12 7-Г Українська мова 2,5 2 

13 8-А Українська мова 3 2 

14 8-В Українська мова 3 2 

15 8-Г Українська мова 3 2 

16 9-А Українська мова 3 2 

17 9-Б Українська мова 3 2 

18 9-В Українська мова 3 2 

19 9-Г Українська мова 3 2 

20 10-А Українська мова 2 2 

21  Українська мова 2 2 

22 10-В Українська мова 2 2 

23 11-А Українська мова 2 2 

24 11-Б  Українська мова 2 2 

25 5-А Англійська мова 5 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки України 

№128 від 20.02.2002 року ( п.8) 

26 5-Б Англійська мова 5 2 

27 5-В Англійська мова 3 2 

28 5-Г Англійська мова 3 2 

29 6-А Англійська мова 5 2 

30 6-Б Англійська мова 5 2 

31 6-В Англійська мова 5 2 

32 6-Г Англійська мова 3 2 

33 6-Д Англійська мова 3 2 

34 7-А Англійська мова 5 2 

35 7-Б Англійська мова 5 2 

36 7-В Англійська мова 3 2 

37 7 -Г Англійська мова 3 2 

38 8-А Англійська мова 5 2 

39 8-Б Англійська мова 5 2 
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40 8-В Англійська мова 5 2 

41 8-Г Англійська мова 3 2 

42 9-А Англійська мова 5 2 

43 9-Б Англійська мова 5 2 

44 9-В Англійська мова 3 2 

45 9-Г Англійська мова 3 2 

46 10-А Англійська мова 2 2 

47 10-Б Англійська мова 2 2 

48 10-В Англійська мова 2 2 

49 11-А Англійська мова 2 2 

50 11-Б  Англійська мова 2 2 

51 5-А Іспанська мова 2 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки України 

№128 від 20.02.2002 року ( п.8) 

52 5-Б Іспанська мова 2 2 

53 6-А Іспанська мова 2 2 

54 6-Б Іспанська мова 2 2 

55 6-В Іспанська мова 2 2 

56 7-А Іспанська мова 2 2 

57 7-Б Іспанська мова 2 2 

58 8-А Іспанська мова 2 2 

59 8-Б Іспанська мова 2 2 

60 8-В Іспанська мова 2 2 

61 9-А Іспанська мова 2 2 

62 9-Б Іспанська мова 2 2 

63 5-А Інформатика 1 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки України 

№128 від 20.02.2002 року ( п.7) 

64 5-Б Інформатика 1 2 

65 5-В Інформатика 1 2 

66 5-Г Інформатика 1 2 

67 6-А Інформатика 1 2 

68 6-Б Інформатика 1 2 

69 6-В Інформатика 1 2 

70 6-Г Інформатика 1 2 

71 6-Д Інформатика 1 2 

72 7-А Інформатика 1 2 

73 7-Б Інформатика 1 2 

74 7-В Інформатика 1 2 

75 7 -Г Інформатика 1 2 

76 8-А Інформатика 2 2 

77 8-Б Інформатика 2 2 

78 8-В Інформатика 2 2 

79 8-Г Інформатика 2 2 

80 8-Д Інформатика 2 2 

81 9-А Інформатика 2 2 

82 9-Б Інформатика 2 2 

83 9-В Інформатика 2 2 

84 9-Г Інформатика 2 2 
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85 10-А Інформатика 1,5 2 

86 10-Б Інформатика 1,5 2 

87 10-В Інформатика 1,5 2 

88 11-А Інформатика 1,5 2 

89 11-Б  Інформатика 1,5 2 

90 5-А Трудове навчання 1 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, визначений наказом 

Міністерства освіти і науки України 

№128 від 20.02.2002 року ( п.1) 

91 5-Б Трудове навчання 1 2 

92 5-В Трудове навчання 1 2 

93 5-Г Трудове навчання 1 2 

94 6-Б Трудове навчання 1 2 

95 6-В Трудове навчання 1 2 

96 6-Г Трудове навчання 1 2 

97 6-Д Трудове навчання 1 2 

98 7-А Трудове навчання 1 2 

99 7-Б Трудове навчання 1 2 

100 7-В Трудове навчання 1 2 

101 7 -Г Трудове навчання 1 2 

102 8-А Трудове навчання 2 2 

103 8-В Трудове навчання 2 2 

104 8-Г Трудове навчання 2 2 

105 9-А Трудове навчання 2 2 

106 9-Б Трудове навчання 2 2 

107 9-В Трудове навчання 2 2 

108 9-Г Трудове навчання 2 2 

109 10-А Фізична культура 3 2 Порядок поділу  класів на групи при  

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах, 

визначений наказом Міністерства освіти 

і науки України №128 від 20.02.2002 

року  ( п.6) 

110 10-Б Фізична культура 3 2 

111 10-В Фізична культура 3 2 

112 11-А Фізична культура 3 2 

113 11-Б Фізична культура 3 2 

114 10-А Захист України 1,5 2 Лист МОН України від 09.10.2002 

року № 1\9-444, Пояснювальна 

записка до викладання курсу «Захист 

Вітчизни» 

115 10-Б Захист України 1,5 2 

116 10-В Захист України 1,5 2 

117 11-А Захист України 1,5 2 

118 11-Б Захист України 1,5 2 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ 

 
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ТА КУРСОВИЙ ПЕРІОДИ 

 

Навчаль 

ний рік 

Рік 

атестації 

Категорія, 

звання 

Курсова 

перепідготовка 

Винагороди 

2018 - 2019 

 

  

 

 

   

2019 - 2020 

 

 

 

 

   

2020 - 2021 

 

 

 

 

   

2021 - 2022 

 

 

 

 

   

2022 - 2023 

 

 

 

 

   

Навчаль 

ний рік 

Класи, кількість 

учнів 

Кількість 

учнів, що 

навчаються на 

В і Д рівнях 

Якість 

знань у 

% 

Результати 

участі в 

олімпіадах, 

конкурсах 

2018 - 2019 

 

 

 

 

   

2019 - 2020 

 

 

 

 

   

2020 - 2021 

 

 

 

 

   

2021 - 2022 

 

 

 

 

   

2022 - 2023 
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Додаток 

МЕТОДИЧНИЙ РІВЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Н
а
в

ч
а
л

ь
 

н
и

й
 р

ік
 

Проблемна 

тема 

Результа-

тивність 

методичної 

роботи  

Тематика виступів Участь у 

міських та 

обласних 

заходах 

Узагальнення 

методичних 

напрацювань 

ППД 

Друкац

ії,  рік 

Поза 

класна 

робота з 

предмета 

Класне 

керів- 

ництво 
На 

педраді,  

шкільних 

заходах 

На 

засіданнях 

МО 

Відкриті 

уроки 

2018 - 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2019 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2020 - 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2021 - 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2022 - 

2023 
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Лист самоконтролю (5-11 класи) 

Виконання навчальних програм і їх практичної частини вчителя ___________________ предмет _____________________ в 2020__2021р. 

навчальному році загальноосвітньої школи № 21 м. Житомира  
 

предмет 
к
л
ас

 

Н
о

р
м

а 
го

д
и

н
 н

а 
р

ік
 

І півр ІІ півр Контрольні роботи 

А
у

д
ію

в
ан

н
я
 Говоріння Читання 

Д
іа

л
о

гі
ч

н
е 

.м
о

в
л
 Письмо  

Т
в
о

р
и

  

П
о

за
к
л
ас

н
е 

ч
и

та
н

н
я
 

Мова тести Переказ твір Мовчки вголос Перека

з 

твір 

Н
о

р
м

а 
го

д
 н

а 

р
ір
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Підпис учителя ___________________________ 
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Додаток 

Лист самоконтролю 
виконання навчальних програм і їх практичної частини класоводом __________________________, ______ класу в 2020 – 2021 н. р.  

загальноосвітньої школи №21 м. Житомира 
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1 Укр. мова                                  

2 Літ. читання                                  

3 Англ. мова                                  

4 Математика                                  

5 Природознавств.                                  

6 Муз. мистецтво                                  

7 Образ.мистецтво                                  

8 Труд. навчання                                  

9 Фіз. культура                                  

10 Основи здоров’я                                  

11 Інформатика                                  

12 Я у світі                                  

13 Каліграфія                                  

14 Хореографія                                  

15 Християн. етика                                  

16 Інд. заняття                                  

17 Гр. заняття                                  

18 Розв. пр. мисл.                                  
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5 – 9 кл.    Таблиця успішності учнів_____ класу 2020-2021 н.р.                    
№    Суспільно-гуманітарний  Природничо-математичний  Естетично-практичний 
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1                                                            

2                                                             

3                                                             

4                                                             

5                                                             

6                                                             

7                                                             

8                                                             

9                                                             

10                                                             

11                                                             

12                                                             

13                                                             

14                                                             

15                                                             

16                                                             

17                                                             

18                                                             

19                                                             

20                                                             

21                                                             

22                                                             

23                                                             

24                                                             

25                                                             

26                                                             

27                                                             

28                                                             

 кількість предметів 
циклу                 7                 7         3   17         



Результати навчальних досягнень учнів за підсумками  

 2020-2021 навчального року із _____________________________ 
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Розділ 6. Критерії моніторингу педагогічної діяльності (вчителя та МО) 

 Кількість 

балів 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Методична робота       
Голова шкільн.МО 50      
Керівник МО міста 50      
Творча група: міста 20      

Області 30      
Методвиставка міська: 30      

Обласна 50      
Всеукраїнська 100      

Конкурс«Учитель року»: 20      
       Міський етап 30      

       Обласний етап 50      
        Всеукраїнський 100      

Відкриті уроки 20      
Друкації: міські 20      

    обласні 50      
         Всеукраїнські 100      

Міські семінари 50      
Обласні 100      

Виступи на педраді 20      
На засіданні МО 10      

Інше 10      
Освітній процес       

Якісний показник НДУ       
До 40%- 10      
До 50%- 25      

Більше50%- 50      
Олімпіади:    міська Ім-30      
 IIм-25      
 IIIм-20      
 До 10м-10      

обласна 50      

всеукраїнська 100      
МАН : міська Ім-30      
 IIм-25      
 IIIм-20      
 До 10м-10      

обласний 50      

всеукраїнський 100      
Конкурси: міський Ім-30      
 IIм-25      
 IIIм-20      
 До 10м-10      

обласний 50      

всеукраїнський 100      
Позакласна робота з  предм. 20      

Класне керівництво 30      
ВСЬОГО ЗА 5 РОКІВ 
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Додаток 
Інформація про предметні кабінети та  

класи з поглибленим вивченням предметів 
 
 

Призначити зав.  предметними кабінетами таких вчителів: 
1. Кабінет української мови  ауд. 17  Засимович Л.М. 
2. Кабінет зарубіжної    ауд. 14  Ляшенко В.М. 
літератури  
3. Кабінет фізики    ауд. 22  Хомчук В.В. 
4. Кабінет хімії    ауд. 47  Логвіненко Н.М. 
5. Кабінет англ. мови   ауд. 50           Соколовська Н.А. 
6. Кабінет математики   ауд. 32  Устимович Г.С. 
7. Майстерня обслуговуючої                 Васюк О.В. 
праці 
8. Кабінет столярної  
майстерні        Радченко В.В. 
9. Кабінет інформатики                   ауд. 37           Андрущенко Л.В. 
10 Кабінет біології                          ауд. 36                    Липовий  С.В. 
11 Кабінет інформатики                 ауд 27                      Грищук Т.Г. 
12 Кабінет інформатики                 ауд. 37а                   Подвисоцька Т.В. 
     

              Призначити    відповідальними : 
              Спортзал   № 1                                                          - Кравченко О.В. 
              Спортзал № 2                                                             - Дятел В.Б. 
 

В школі функціонують класи з поглибленим вивченням предметів: 
 
4-А клас – поглиблене вивчення англійської мови  
5-А,Б клас – поглиблене вивчення англійської мови та іспанської мови 
6-А,Б,В клас  - поглиблене вивчення англійської мови та іспанської мови 
7-А,Б, клас – поглиблене вивчення англійської мови та іспанської мови 
8-А,Б,В клас - поглиблене вивчення англійської мови та іспанської мови 
9-А,Б -  поглиблене вивчення англійської мови та іспанської мови  
10-А,Б  клас    -  поглиблене вивчення англійської мови 
11-А клас   - поглиблене вивчення англійської мови 
 
 Профільні класи: 
10-В – універсальний 
11-Б – історичний 
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Зміст освітньої програми ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира  

 
№ розділу Назва розділу № 

сторінки 

Вступ. Загальні положення освітньої програми 2 

Нормативно-правове забезпечення 2 

Термін реалізації 3 

І, ІІ, ІІІ рівні освіти  3 

Розділ 1.  Призначення школи та засіб його реалізації 

 

13 

Принципи реалізації освітньої програми 14 

Розділ 2.  Опис "моделі" випускника школи 

 

15 

Розділ 3.  Цілі та задачі освітнього процесу школи 

 

17 

Мета початкової, базової та профільної освіти  17 

Перелік навчальних програм для учнів закладів 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

19 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування 

 

29 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та 

застосовуваних у ньому педагогічних технологій 

 

89 

Розділ 6. Методичне забезпечення освітньої програми 95 

Розділ 7. Додатки 100 

 


