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Освітня програма 

Саївського навчально-виховного комплексу: Саївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-Саївський ДНЗ Липоводоинської районної ради 

І ступеня (1 клас) 

 

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі 

Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на 

виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 

щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 

№268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти».  

Освітня програма початкової освіти закладу (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, зокрема їх інтеграції, а також 

логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою 

програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом 

Шияна Р.Б.); 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної 

програми, відповідно до кожної змістової лінії;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

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

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-го класу 

закладів загальної середньої освіти складає 805  годин/навчальний рік:  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані закладу І ступеня (далі –навчальний план).  

У НВК передбачено варіант навчального плану початкової школи з 

українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну 

складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів 

загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів освітніх галузей, курс за вибором.  
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Освітню програму Саївського навчально-виховного комплексу: 

Саївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-Саївський дошкільний заклад 

для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями. Освітня 

галузь «Мовно-літературна»реалізується в навчальних предметах 

«Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ». Вивчення української мови в 1-4-х класах передбачає часовий розподіл 

програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим 

курсом «Я досліджую світ», відповідно до якого 5 годин на тиждень 

використовується на вивчення української мови як окремого предмета, 2 

години на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ». У 

Класному журналі українська мова фіксується і як окремий навчальний 

предмет, на який окремо виділяються сторінки «Українська мова», і як 

частина інтегрованого курсу, на яку також виділяються окремі сторінки 

«Українська мова в інтегрованому курсі».  

Для вивчення тем змістової лінії «Досліджуємо мовлення», що 

передбачають опрацювання основних мовних понять, які є підґрунтям мовної 

грамотності учнів, та тем, що передбачають формування технічних навичок 

читання і письма, оптимальним є відведення окремих уроків. Більшість тем 

змістових ліній «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Театралізуємо» органічно включаються в 

інтегрований курс. 

Метою вивчення української мови в 1 класі є формування в учнів 

елементарних навичок читання і письма, розвиток мовленнєвих умінь, 

збагачення, уточнення та активізація словникового запасу, удосконалення 

фонематичного слуху, здійснення граматико-орфографічної пропедевтики. 

Процес навчання грамоти здійснюється з урахуванням основних позицій 

класичної методики. Тривалість добуквеного, буквеного і післябуквеного 

періодів визначається вчителем на основі діагностики готовності учнів до 

опанування грамотою, спостережень за темпом набуття та якістю набутих 

навичок звукового й звуко-буквеного аналізів, навичок читання і письма.  

Мета добуквеного періоду навчання грамоти полягає в забезпеченні 

мотивації до навчальної діяльності; розвитку усного мовлення 

першокласників формуванні елементарних аналітико-синтетичних умінь в 

роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення підготовці дитини 

до письма. У добуквений період,  окрім освітніх,  реалізуються завдання, 

спрямовані на забезпечення адаптації дітей до школи, шкільного колективу і 

ознайомлення з правилами поведінки в ньому; формування навчальних умінь 

учнів (сидіти за партою, слухати вчителя, виконувати завдання 

індивідуально, у парах, у групах та ін.). Добуквений період є важливим для 

формування навички письма. У цей період закладаються основи  техніки 

письма і засвоюються гігієнічні правила (рух пальців і передпліччя упоперек 

і уздовж рядка, положення ручки в руці, зошита на парті, поставі під час 

письма). Для навчання письма необхідно використовувати зошити із сіткою 
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для першого класу. Під час навчання письма до уваги беруться індивідуальні 

особливості розвитку кожного учня (ліворукість, темперамент, стан здоров’я 

тощо), від чого має залежати письмове навантаження дитини (обсяг завдання 

на уроці) та частота і рівень уваги, приділеної вчителем дитині 

безпосередньо під час письма. 

У добуквений період перевага надається ігровим методичним прийомам 

опрацювання програмового матеріалу з української мови. Окрім дидактичних 

ігор, доцільно використовувати сюжетно-рольові ігри, що сприятиме 

мовленнєвому і соціальному розвитку дітей. З метою розширення освітнього 

середовища частину уроків рекомендуємо проводити поза межами класу.  

Протягом буквеного періоду необхідно досягти цілковито сформованої 

навички читання в першокласників. Для цього при підготовці до уроку 

вчителю необхідно глибоко продумувати індивідуальну й диференційовану 

роботу з дітьми, що мають різний рівень сформованості навички читання.  

У букварний період навчання письма поряд з графічними формуються й 

правописні навички – елементарні орфографічні та пунктуаційні. Вправи з 

графіки письма поєднуються з удосконаленням артикуляційних умінь, 

роботою над збагаченням словникового запасу дітей. Важливими завданнями 

тут є засвоєння учнями механізму списування, розвиток уміння зіставляти 

звуковий і графічний образи літери, контролювати написане за зразком. 

Після буквений період призначений для вдосконалення уміння читати, 

писати, виконувати елементарні аналітико-синтетичні дії з одиницями різних 

мовних рівнів, для розвитку усного мовлення і творчих здібностей учнів, 

виконання завдань і вправ із читання і письма. У цей період діти починають 

читати літературні тексти і включаються в проектну діяльність, під час якої 

відбувається систематизація знань, здобутих у період навчання грамоти. У 

після буквений період удосконалюються та закріплюються набуті навички 

письма: писати за зразком, списувати з друкованого шрифту, записувати на 

слух окремі букви, склади, слова (де звучання не розходиться з написанням), 

невеликі речення, читати написане. Оскільки розвиток навички письма 

об’єктивно відстає від навички читання, у після буквений період доцільно 

практикувати комбінування видів діяльності, які включають читання і 

письмо. 

Важливим завданням читання в 1-му класі є пробудження у школярів 

інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею 

працювати. У 1-му класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується 

відводити до 20 хвилин навчального часу (1 раз на 2 тижні). Якщо учні класу 

мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може відводити 

на заняття з дитячою книжкою цілий урок. У цей період доцільно дітей 

ознайомити з хрестоматією сучасної української літератури для учнів 1-2 

класів й використовувати її тексти для формування читацької самостійності 
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учнів, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів, 

збагачення світогляду. За умови впровадження тематичної інтеграції 

доцільно співвідносити тематику літературних творів з темою дня/тижня. 

Починаючи з 1 класу, важливо навчити дітей працювати з різними 

джерелами інформації (графічною, текстовою, аудіо, відео), самостійно 

відшуковувати її за вказаними орієнтирами. Система роботи над реалізацією 

цього завдання передбачає включення завдань на формування умінь 

працювати з інформацією в усі навчальні предмети і курси. Цим 

забезпечується впровадження інтегративного підходу до організації 

освітнього процесу.  Під час опрацювання інформації доцільно 

використовувати прийоми критичного мислення. Через систему практико 

орієнтованих завдань вчити виділяти головне і другорядне, встановлювати 

причиново-наслідкові зв'язки, представляти опрацьовану інформацію у 

вигляді малюнка, схеми. 

Важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності 

учнів відводиться урокам розвитку усного і писемного зв’язного мовлення, 

які рекомендується проводити в 1-му класі як фрагмент уроку (протягом 15—

20 хвилин) не рідше як один раз на два тижні (17 разів на рік). У разі 

дидактичної доцільності можна відводити більше навчального часу на 

розвиток мовленнєвої діяльності учнів. При цьому збільшення навчального 

часу на розвиток комунікативних умінь не повинно зумовити зниження 

якості роботи над розвитком інших умінь.  

Зважаючи на фізіологічні особливості шестирічних першокласників, 

неприпустимим є прискорене проходження усіх періодів навчання грамоти, 

оскільки навіть за умови інтенсивної підготовки дітей до школи, коли вони 

уже в 1-му класі добре читають, навичка письма потребує тривалого часу для 

формування:  у дошкільному віці вона не формується. 

Завдання освітньої галузі «Математична» реалізуються через 

вивчення окремого навчального предмета «Математика» (3 години на 

тиждень) та  включення програмового змісту з математики в інтегрований 

курс «Я досліджую світ», де на математику відводиться 1 година на тиждень. 

При розподілі програмового матеріалу між окремим предметом та 

інтегрованим курсом пропонуємо для інтегрованого курсу обирати теми, що 

передбачають виконання практико-орієнтованих завдань на застосування 

вивченого матеріалу різних змістових ліній. Водночас, звертаємо увагу, що 

матеріал змістових ліній «Вимірювання величин», «Просторові відношення», 

«Геометричні фігури» може бути використаний на уроках інтегрованого 

курсу і як новий з метою ознайомлення дітей. 

Враховуючи вікові особливості першокласників та з метою більш 

усвідомленого сприйняття навчального матеріалу, доцільно передбачити 

практико-орієнтовані завдання, які передбачають дії  з лічильним матеріалом, 
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геометричними фігурами тощо. З цією метою вчитель може використовувати 

дидактичні засоби навчання для логіко-математичних видів діяльності.  

У до числовий період вивчення математики в 1 класі рекомендуємо 

вчити дітей спостерігати за об’єктами і групами об’єктів під час їх 

порівняння, визначення місця розміщення у просторі, класифікації за різними 

ознаками (форма, розмір, колір), формуючи при цьому кількісні й просторові 

уявлення. На початковому етапі вивчення математики особливу увагу 

необхідно  приділяти розвитку математичного мовлення дітей, формуванню 

їхніх особистісних якостей. Робота з ознайомлення дітей із числами та діями 

з ними організовується з обов’язковим використанням предметної наочності 

у процесі проведення дидактичних ігор, практичних робіт, екскурсій тощо. 

Залежно від характеру завдань на уроці діти можуть вставати  з-за парт, 

підходити до столу вчителя, до книжкових полиць, до полиць із наочністю, 

іграшками та ін. Значне місце на уроках математики слід відводити 

дидактичним іграм, дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи 

зміну видів діяльності. Для розвитку в першокласників просторових уявлень 

корисно використовувати різноманітні дидактичні матеріали: будівельні 

набори, конструктори тощо. Навчання може відбуватися не лише у класі, а й 

у добре обладнаній ігровій кімнаті, інших прилаштованих до навчання 

приміщеннях закладу.  

Досягнення мети вивчення математики залежить від системи навчальних 

завдань, яка реалізується на уроці. Вона може включати завдання, що 

актуалізують навчальний досвід учнів; завдання, які супроводжують 

дослідницьку, пошукову діяльність учнів і приводять до елементарних 

теоретичних відомостей, правил; завдання для виконання навчальних дій за 

зразком або інструкцією вчителя; завдання, які виконують учні в частково 

змінених умовах. Оскільки уміння учнів виявляються в конкретній 

навчальній або життєвій проблемній ситуації, важливо створити умови для 

застосування набутого досвіду математичної діяльності. Для цього доцільно 

застосовувати компетентнісно орієнтовані завдання, комплексні за змістом, 

структуровані з кількох взаємопов’язаних питань різної тематики, такі, що 

потребують використання засвоєного матеріалу в наближених до реального 

життя дитини умовах. 

Оскільки навчання математики відіграє особливу роль у розвитку 

загально навчальних умінь, необхідно спонукати учнів знаходити різні 

способи виконання навчального завдання (пропонувати віднайти інший або 

найбільш зручний спосіб виконання); встановлювати послідовність 

виконання навчальних дій; здійснювати самоконтроль і самооцінювання 

діяльності (обрати посильне для себе завдання, оцінити свою роботу, 

поцікавитися, як по-іншому виконали завдання учні в класі, відшукати й 

виправити помилки в розв’язанні). 
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При використанні в практичній діяльності інноваційних форм роботи, 

методичних прийомів, нестандартних видів завдань рекомендуємо 

дотримуватись основних канонів класичної методики викладання 

математики, що дозволить забезпечити цілісність, системність і науковість у 

процесі опрацювання програмового матеріалу з учнями. 

Зміст освітніх галузей «Природнича», «Соціальна і здоров’я 

збережувальна», «Громадянська та історична» «Технологічна» 

представлений в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Час на його 

вивчення в 1 класі вчитель компонує самостійно, до прикладу: на 

природничу освітню галузь відводиться 2 години, на технологічну – 1 

година, на соціальну та здоров’язбережну і громадянську та історичну – по 

0,5. Звертаємо увагу на те, що визначений цим документом розподіл годин 

між галузями в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» під час проведення 

інтегрованих занять може перерозподілятися протягом тижня/місяця залежно 

від мети і завдань інтегрованих тем та підготовленості класу до опрацювання 

програмового змісту за умови дотримання сумарної кількості годин з 

навчального предмета на кінець семестру/навчального року.  

Назва інтегрованого курсу зорієнтовує вчителя на організацію 

дослідницької діяльності першокласників. Для формування дослідницьких 

навичок важливо учнів ознайомити із способами пізнання довколишнього 

світу (спостереження, дослідження, опрацювання різних джерел інформації). 

Серед методів дослідження, з якими школярі ознайомлюються вже у 1-му 

класі, особливу значущість має дослід. Він є більш складною формою 

вивчення природи, оскільки передбачає визначення у штучних умовах 

особливостей об’єктів; створення спеціально підготовлених умов для їх 

проведення; формування вміння зіставляти явища і процеси, за якими 

спостерігають під час досліду, з тим, що відбувається у природних умовах, 

робити висновки і узагальнення. Але вже на перших етапах навчання 

першокласникам доцільно пропонувати спостереження за дослідами. Під час 

демонстраційних дослідів учитель показує, як треба працювати з об'єктами 

природи під час виконання досліду, вказує, як і для чого слід проводити 

спостереження, на що варто звернути особливу увагу, як фіксувати 

результати, послідовність етапів проведення дослідів, як робити висновки. 

Таку роботу необхідно починати із ознайомлення з інструкцією, у якій 

дається план дій і пропонується певний спосіб фіксації результатів. 

Звертаємо увагу, що важливою вимогою до демонстрації дослідів є 

підготовка необхідного обладнання, його встановлення, щоб кожен учень міг 

спостерігати за діями вчителя. Важливо створити безпечні умови проведення 

та спостереження за дослідами. Під час демонстрації дослідів доцільно 

використовувати запитання практичного характеру. Для повторення і 
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закріплення набутих знань – ставити дітям запитання, відповіді на які 

потрібно довести дослідом. 

Підкреслимо, що реалізація компетентнісного підходу вимагає 

організації опанування сутністю певних об’єктів, явищ, способів дій у 

безпосередній практичній діяльності. Пропоновані дитині види діяльності 

повинні сприяти активізації допитливості, пробудженню радості пізнання. До 

уроків необхідно добирати такі види завдань, які б сприяли усвідомленню 

дитиною цілісності природи, взаємозв’язків між її об’єктами та явищами. 

Важливо через систему завдань формувати відповідальне ставлення до 

природи зокрема, навколишнього світу в цілому. Щоб сформувати його на 

рівні внутрішнього прийняття, необхідно пропонувати дітям навчальні 

ситуації для самостійного прийняття/визначення рішень. Насамперед це 

стосується правил поведінки серед природи, участі в доступній 

природоохоронній діяльності, починаючи з   1-го класу (догляд за рослинами 

й тваринами, виготовлення годівничок для птахів, збирання природного 

матеріалу для гербарію, виготовлення поробок та ін.). Екскурсії, уроки на 

свіжому повітрі, окрім дидактичної мети, реалізують завдання 

соціокультурного розвитку дитини, формування в неї емоційного інтелекту. 

Такі заняття можна урізноманітнити іграми-змаганнями, конкурсами тощо. У 

разі проведення нестандартних форм організації навчального процесу 

(уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій 

тощо) у Класному журналі доцільно вказувати форму проведення уроків. 

Практичне спрямування уроків інтегрованого курсу передбачає 

відпрацювання учнями конкретних здоров’я збережувальних навичок і умінь, 

належних поведінкових дій, їх мотивацію на здоровий і безпечний спосіб 

життя, розв’язання конкретних навчальних і життєвих ситуацій. Види 

діяльностей, що спрямовані на формування ціннісного ставлення до життя і 

здоров’я власного та інших людей, реалізують в інтегрованому курсі 

завдання освітньої галузі «Соціальна і здоров'я збережувальна». У структурі 

уроків інтегрованого курсу слід передбачити навчально-пізнавальну та 

оздоровчо-рухову діяльність учнів.  

Практичну зорієнтованість інтегрованого курсу забезпечує виконання 

завдань освітньої галузі «Технологічна». Інноваційність її завдань полягає в 

посиленні творчого компоненту завдань предметно-перетворювальної 

діяльності, навчанні плануванню дій у процесі виготовлення виробу, 

формуванні навичок сталого розвитку у процесі роботи. Основне 

спрямування предметно-перетворювальної діяльності в 1-х класах 

передбачає розширення сенсорного досвіду дітей, розвиток моторики рук, 

координації рухів, формування пізнавальних процесів (сприймання, уваги, 

пам’яті, мислення та ін.), формування початкових прийомів роботи з 

ручними інструментами тощо. 



9 

 

Зміст мистецької освітньої галузі може реалізовуватися як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 

"Мистецтво: образотворче мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво», – 

на які відводиться по 1 годині на тиждень. Необхідною умовою реалізації 

завдань освітньої галузі «Мистецька» є дотримання інтегративного підходу 

через узгодження програмового змісту предметів мистецької освітньої галузі 

із змістом інших освітніх галузей (наприклад, сприймання музичного твору, 

мультфільму тощо на заняттях з вивчення мови). З першого дня спілкування 

з мистецтвом дітей слід привчати уважно слухати і споглядати твори 

мистецтва, виявляти власні враження, шукати зміст, розуміти, яким чином 

він розкривається. Системно і послідовно дітей потрібно привчати визначати, 

описувати емоційні стани, викликані почутим, побаченим, формувати 

культуру емоційного сприймання й реагування на твір мистецтва.  

Упродовж навчання в початковій школі в дітей мають системно 

формуватися виконавські уміння та навички, характерні для кожного 

окремого виду художньої діяльності: графічні, живописні, декоративні 

техніки, знайомство з правилами композиції, кольорознавства, ліплення тощо 

(з образотворчого мистецтва); формування вокальних та хорових навичок (з 

музичного мистецтва); акторські та елементарні хореографічні уміння під час 

театралізацій, інсценізацій, рольових ігор та рухів під музику. Водночас, у 

контексті інтегрованого навчання відбуваєтьсяформування і поліхудожніх 

умінь, наприклад: порівняння засобів виразності в різних видах мистецтва,  

відтворення різних явищ через музичні інтонації, малюнок, рух, жест, слово; 

пошук звукових асоціацій у творах образотворчого мистецтва; «оживлення» 

творів образотворчого мистецтва, програмної музики за допомогою 

пантоміми, міміки, жестів, рухів або розігрування уявних діалогів за 

сюжетом картини; створення ілюстрацій до казок, мелодій до віршів, 

інсценізація пісні тощо.  

Велике значення для розвитку творчості дітей має активне залучення до 

імпровізацій, різного роду експериментів (наприклад, з кольорами, звуками), 

а також підтримки їх ідей та ініціатив у прикрашанні, естетизації 

навколишнього середовища, що значно розширює можливості дітей у 

власному творчому вияві – художньому самовираженні. Окрім того, важливо 

привчати дітей не тільки творити і самовиражатися, але й презентувати 

результати власної творчості, брати участь у шкільних мистецьких заходах 

(концертах, виставках, інсценізаціях тощо), а з часом виявляти ініціативу їх 

створення, спілкуватися з друзями та знайомими про мистецтво.  

Освітню галузь «Фізкультурна»реалізує навчальний предмет «Фізична 

культура». Уроки фізичної культури в 1-х класах рекомендуємо 

спрямовувати на розвиток і удосконалення рухів дітей. З цією метою радимо 

включати в урок ігри/рухливі ігри та ігрові ситуації. За сприятливих 

погодних умов уроки фізичної культури доцільно проводити на свіжому 
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повітрі протягом усього навчального року. При цьому необхідно формувати в 

дітей уміння робити правильний вибір одягу для занять фізичною культурою 

у різні пори року, що вимагає узгодження особливостей підготовки учнів до 

уроків фізкультури з батьками. Відповідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

освітньої галузі.  

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких 

ключових компетентностей: 

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

однією з іноземних мов; 

2) математична; 

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

4) інноваційність; 

5) екологічна; 

6) інформаційно-комунікаційна; 

7) здатність до навчання впродовж життя; 

8) громадянські та соціальні компетентності; 

9) культурна; 

10) підприємливість та фінансова грамотність; 

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну 

думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, 

ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти. 
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього 

етапу розвитку здобувачів освіти. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до 

держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та 

інших людей, збереження здоров’я. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

Основними формами організації освітнього процесу є: 

- різні типи уроку, 

- екскурсії, 

- віртуальні подорожі,  

- спектаклі, 



11 

 

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

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень 

здобувачівздійснюються 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 класі підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний 

розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; 

діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно 

виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації 

навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і 

методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати 

прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні 

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

власних можливостях і здібностях. 

Освітня програма початкової освіти закладу передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Реалізація освітньої програми початкової освіти НВК забезпечує  

всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та 

розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її 

готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 

продовження навчання в основній школі. 
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Освітня програма 

Саївського навчально-виховного комплексу: Саївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-Саївський ДНЗ Липоводоинської районної ради 

 

І ступеня (2;4 класи) 

 

Освітня програма закладу (початкова освіта) розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 

квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 

№407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня». 

Освітня програма початкової освіти НВК (далі - освітня програма) 

окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

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

вивчення; 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; 

пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-

сайті МОН;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

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

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2,4-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 1785 годин/навчальний рік:  

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,   

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –

навчальний план).  

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає 
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реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через 

структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у 

навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно 

від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  

Відповідно до мов навчання у закладі передбачено варіант навчального 

плану початкової школи з українською мовою навчання.   Навчальний план 

містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову 

для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за 

вибором. 

На основі навчального плану НВК складає на кожен навчальний рік 

робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, 

враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, 

так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з 

відповідних бюджетів. 

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових 

особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети 

«Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова». 

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», 

«Природознавство». 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у 

світі». 

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими 

предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».  

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети 

«Трудове навчання» та «Інформатика». 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами 

«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2,4 класах – 

40 хвилин. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної складової 

навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» 

заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до 

статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази 
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навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних 

традицій.  

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту».  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: 

змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-

методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до 

навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для 

систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти. 
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

 Мови і літератури  

 Суспільствознавство 

 Мистецтво 

 Математика 

 Природознавство 

 Технології 
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 Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у 

відповідних навчальнихпрограмах. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у 

межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

- завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма початкової освітизакладу передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Реалізація освітньої програми початкової НВКзабезпечує формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її 

успішної життєдіяльності, а саме:  

- здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, 

висловлювати і захищати власні погляди;  

- досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які 

можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;  

- усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її 

об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в 

житті людини; 

- готовності використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації 

й активності; 
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- усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з 

урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності 

інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до 

особистості;  

- володіти навичками підприємницької діяльності, 

загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до 

здорового способу життя. 

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на 

основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, розробленої 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», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня».  

Освітня програма НВК  базової середньої освіти (далі - освітня 

програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний 

стандарт).  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

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

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

натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 12, 10); 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 року №804 та 

від 23.10.2017 року №1407,  перелік яких наведено в таблиці 18; 

пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті 

МОН);  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

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

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 5595,5 годин/навчальний рік:  

для 5 клас – 1050 годин/навчальний рік,  

для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік,  

для 7 класу – 923 годин/навчальний рік,  

для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік,  

для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.  
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Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах ІІ ступеня (далі –навчальний план).  

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної 

середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та 

варіативну складову.  

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією  

інваріантної складової, яка в обов’язковому порядку фінансуються з 

бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани 

закладу містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним 

варіантом навчальних планів цієї освітньої програми.  

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

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи 

здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної складової 

навчальних планів.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» закладом освіти 

сформовано самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального 

закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у 

рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів. 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування державною 

(і рідною — у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, 

діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно 

висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно 
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вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, 

чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність тверджень; 

уникнення невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати і досліджувати 

найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, 

процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати 

результати; прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати математичні методи 

у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 

4 Основні компетентності Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 
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у природничих науках і 

технологіях 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та 

технологій.усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

 

5 

 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел 

її отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної 

діяльності; доводити правильність власного судження 

або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 

метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 
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основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати 

власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі 

чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись 

на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні 

та культурні особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні 

продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем 

тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 
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«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні 

лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 

формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 

різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

- організацію навчального середовища — зміст та цілі 

наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, 

соціального і фізичного середовища навчання; 

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при 

вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і 

методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та 

загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні 

за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту 

окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- роботу в проектах;  

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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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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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення 

кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до 

природних ресурсів.  
 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його 

на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і 

внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування 

знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти. 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття 

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

навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти 

цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

 Мови і літератури  

 Суспільствознавство 

 Мистецтво 

 Математика 

 Природознавство 
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 Технології 

 Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметіврозкривається у 

відповідних навчальнихпрограмах. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей;  

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекції основних компетентностей;  

- комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний 

урок, відео-уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації 

поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 

відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 

на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній 

діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 

заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма 

організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними 

знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму 

(виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 

8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень 

вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до 

його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто 

реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації 

навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване 

ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою 

відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 

практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних 

функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють 

вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

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

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

виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне 

застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів 

(можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для 

виконання визначених завдань).  
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Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

 Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Передбачені результати базової середньої освіти 

Освітня програма НВК базової середньої освіти передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

     Реалізація освітньої програми базової середньої освіти забезпечує 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

для її успішної життєдіяльності, як-от: здатність спілкуватися державною та 

іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися 

впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в 

громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької 

діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до 

здорового способу життя та інших компетентностей передбачених 

стандартом освіти. 

На реалізацію мети діяльності закладу при складанні  навчального 

плану використано таблиці до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, які у повному обсязі включають інваріантну 
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частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій 

передбачені  предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та 

групові заняття відповідно освітніх потреб учнів. 

 

 

Класи № наказу № таблиці до наказу, назва 
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від 20.04.2018  №405 

Про затвердження типової 

освітньої програми 

закладів загальної 

середньої освіти ІІ 

ступеня 

Таблиця 1 

Навчальний план  закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання 

   Мова навчання – українська  

Інваріантна складова навчальних планів в 5-9 класах забезпечує реалізацію 

змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту базової загальної 

середньої освіти. 

. 

 

 

 

 

Освітня програма 

Саївського навчально-виховного комплексу: Саївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-Саївський ДНЗ Липоводоинської районної ради 

ІІІ ступеня  

11клас 

Освітня програма закладу (11 клас)  створена на основі Типової 

освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону 

України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 

20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня».              

Освітня програма НВК  (далі - Освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  

Освітня програма НВК визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів,  зокрема їх інтеграції, а також 

логічної послідовності їх вивчення які  подані в  навчальному плані, 

розробленому відповідно до  (таблиці 2); 
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очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в таблиці 26; пропонований зміст навчальних 

програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);  

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою 

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 

обсяг навчального навантаження учнів11 класів складає – 

1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження 

на тиждень окреслено у навчальному плані  ІІІ ступеня  (11 клас)(далі –

навчальний план).  

Навчальним планом старшої школи (11 клас) передбачається 

реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють 

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

всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і 

форм власності, та варіативну складову.  

Години варіативної складової передбачаються на: 

 збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової. 

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію 

інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково 

фінансуються з відповідних бюджетів. 

Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також 

через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює 

простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, 

розвитку наскрізних умінь тощо. 

Навчальний план зорієнтований на роботу  за п’ятиденним навчальним 

тижнем.  

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється 

відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають 

санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти 

усіх форм власності. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

Навчальний план старшої школи (11 клас) реалізує зміст освіти 

залежно від обраного профілю навчання (Гуманітарний профіль) та 
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передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів, 

відповідно до таблиці: 

 рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими; 

Заняття з курсу "Захист Вітчизни" проводитиметься протягом навчального 

року.Вивчення екології у 11 класі буде здійснюватись окремо від біології.  

(1,5 – біологія  та  0,5 – екологія). Гранична наповнюваність класів та 

тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про 

загальну середню освіту». 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, 

які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною  

(і рідною — у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, 

робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у 

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

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно 

вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, 

лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, 

доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, 

визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати 

доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її 

для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; 

адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови 
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та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, 

мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, 

процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного 

життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, 

економічного й оборонного потенціалу держави, успішного 

вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати 

та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі 

наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють 

функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на 

природу 

5 Інформаційно-

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 Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення 



29 

 

впродовж життя цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових 

знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості 

вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів 

своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в 

команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, 

активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні 

особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і 

взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні 
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продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного 

розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні 

події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані для 

маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та 

екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до 

природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань 

алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні 

лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 

формуванні шкільного середовища. Наскрізнілінії є 

соціальнозначимиминадпредметними темами, якідопомагаютьформуванню в 

учнівуявлень про суспільство в цілому, 

розвиваютьздатністьзастосовуватиотриманізнання у різнихситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 
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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; 

 роботу в проектах;  

 позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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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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 Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно 

діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння 

учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних 

ресурсів.  

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його 

на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес 

учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх в нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти.Профільна середня освіта здобувається, як правило, після 

здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та 

успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного 

навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти 

цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено відповідно до 

Типової освітньої програми за такими освітніми галузями: 

 Мови і літератури  

 Суспільствознавство 

 Естетична культура 

 Математика 

 Природознавство 

 Технології 

 Здоров’я і фізична культура 
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальнихпрограмах. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 

формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

 формування компетентностей; 

 розвитку компетентностей;  

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

 корекції основних компетентностей;  

 комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний 

урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 

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

теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній 

екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з 

роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними 

процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, 

які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст 

окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, 

екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію 

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

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

учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації 

поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 

відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 

на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній 

діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 

заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма 

організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними 

знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму 

(виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 

учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  
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Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 

учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за 

принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки 

якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця 

форма організації як правило застосовується для вечірньої форми здобуття 

освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.  

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

проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

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

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

виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу.  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 
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Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Передбачені результати  середньої освіти (11 клас) 

 Освітня програма НВК профільної середньої освіти передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

     Реалізація освітньої програмипрофільної середньої освіти забезпечує 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

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

іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися 

впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в 

громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької 

діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до 

здорового способу життя та інших компетентностей передбачених 

стандартом освіти. 

На реалізацію мети діяльності закладу при складанні  навчального 

плану використано таблиці до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, які у повному обсязі включають інваріантну 

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

передбачені  предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та 

групові заняття відповідно до профільності та індивідуальних освітніх потреб 

учнів. 

 

Клас № наказу № таблиць до наказу, назва 

  Таблиця 2 
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11 від 20.04.2018 №406 

Про затвердження типової 

освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня 

 

Таблиця розподілу годин на окремі 

предмети за різними рівнями змісту 

освіти 

 

Інваріантна складова  навчального плану в 11 класі забезпечує 

реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. 

 

Програмне забезпечення 

 

Освітньої програми 

Саївського НВК: Саївська ЗОШ І-ІІІ ступенів-Саївський ДНЗ 

Липоводолинської  районної ради Сумської області 

на 2018-2019 навчальний рік 

 
 

 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня 

(для 1х класів) 

 

Предмет 

 

 

№ Назва програми (автор) Клас Видав

ництво 

Рік 

вида 

ння 

Г риф 

 

 

 

Українська мова 
(реалізується в рамках 

освітньої програми 

«Навчання грамоти) під 

керівництвом  

Шиян Р. Б. 

1. Типова освітня програма для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Англійська мова  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Математика  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Я досліджую світ  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Технології  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 
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Мистецтво  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Фізична культура  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом  Шияна Р. Б 

1 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

 

 

  

2,4 класи 

    

Українськамова 1. Українська мова. 

 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

2,4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Літературне 

читання 

2. Літературне 

читання Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Іноземна мова 3. Іноземні мови 

Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

спеціалізованих шкіл 

2,4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Математика 4. Математика 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт 

МОН  

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 
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Інформатика 5. Інформатика. 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2–4 класів 

2,4 Сайт МОН 

 

2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Природознавство 6. Природознавство 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Суспільствознавст

во 

(Я у світі) 

7. Я у світі 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

3-4 класи  

4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Музичне 

мистецтво 

8. Музичне мистецтво 

Навчальна програма 

для 

загальноосвітніхнавч

альнихзакладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Образотворче 

мистецтво 

9. Образотворче 

мистецтво 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Трудове 

навчання 

10. Трудове 

навчання Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Основи здоров’я 11. Основи здоров’я 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Фізичнакультура 12. Фізична культура 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2,4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

 

 

 

 

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/5-informatika-2-4-klas.docx
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/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
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Навчальні програми для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня  

Українська 

мова 

1. УКРАЇНСЬКА МОВА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 Сайт МОН  

 
2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 
Українська 

література 

2. УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

5-9 Сайт МОН 

 
2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 
Зарубіжна 

література 

3. ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

5-9 Сайт МОН 

 
2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 Історія 4. Історія України.  

Всесвітня історія 

5–9 класи 

НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5 Сайт МОН  

 
2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 
 

 

Природознавство 

 

 

5. 

 

ПРИРОДО 

ЗНАВСТВО 

5  клас 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

5 

 

Сайт МОН 

r 

 

 

2017 

Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

 

Правознавство 

 

6. 

 

Навчальна програма  

з основ правознавства  

для 9 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

9 

 

Сайт МОН 

 

 

 

2016 

Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/12.prirodoznavstvo.docx
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Математика 7. МАТЕМАТИКА 

5–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

5-9 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Інформатика 8. ІНФОРМАТИКА 

5–9 класи 

 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 Сайт МОН  

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Географія 9. ГЕОГРАФІЯ 

6– 9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6-9 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Біологія 10. БІОЛОГІЯ 

6–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6-9 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Хімія 11. ХІМІЯ 

7–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7-8 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804  
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Фізика 12. ФIЗИКА 

7–9 класи 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7-9 Сайт МОН 

 

 

 

2017 Наказ МОН 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Трудове 

навчання 

13. ТРУДОВЕ 

НАВЧАННЯ 

5–9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Фізичне 

виховання 

14. НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5–9 класи 

 

 

 

5-9 Сайт МОН  

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Іноземна мова 

Англійська мова 

15. Навчальні програми 

з іноземних мов 

для загальноосвітніх 

навчальних закладіві 

спеціалізованих шкіл 

із поглибленим 

вивченням іноземних 

мов 

5 – 9 класи 

Англійська мова 

Німецька мова 

Французька мова 

Іспанська мова 

 

5-9 Сайт МОН 2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Основи здоров’я 16. ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

5 –9  класи 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 Сайт МОН  

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 та від 

23.10.2017 

№1407 
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Художньо- 

естетичні 

дисципліни 

17 МИСТЕЦТВО 

5– 9 класи 

 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 Сайт МОН 

 

2017 Наказ 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України від 

07.06.2017 

№ 804 та від 

23.10.2017 

№1407 

Навчальні програми для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

для 11 класу 

Художньо- 

естетичні 

дисципліни 

1 Програма. Художня 

культура. Рівень 

стандарту. 10-11 

класи 

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Українська 

література 

2 Програма. 

Українська 

література.  

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Зарубіжна 

література 

3. Програма. Зарубіжна 

література.  

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Алгебра і початки 

аналізу. 

Геометрія. 

(рівень стандарту) 

4. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Математика. Рівень 

стандарту 

 - 10-11 

клас.збірникупрогра

мзматематикидлядоп

рофільної підготовки 

та 

профільногонавчанн

я). 5-11 

класиН.С.Прокопенк

о 

11 «Ранок» 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Інформатика 5. Інформатика. 

Програми для 

профільного 

навчання та 

допрофільної 

підготовки. 9-11 

класи. 

Рівеньстандарту. 

11 ВГ BHV 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 
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Біологія 6. Біологія. 

Програмидляпрофіль

ногонавчанняучнівза

гальноосвітніхнавчал

ьнихзакладів. Рівень 

стандарту. 

10-11 класи 

11 «Мандрівець» 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Хімія 7. Хімія. 

Програмидляпрофіль

ногонавчанняучнівза

гальноосвітніхнавчал

ьнихзакладів. Рівень 

стандарту. 10- 11 

класи. Авт. колектив 

11 «Мандрівець» 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Фізика 8. Програма для 

загальношкільних 

навчальних закладів. 

Фізика. Рівень 

стандарту, 10-11 

класи. 

11 «Поліграф 

книга» 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Астрономія 9. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Астрономія. Рівень 

стандарту. 11 клас 

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Технології 10. Програма 

«Технології». Рівень 

стандарту. 

Варіативні модулі. 

10- 11 класи 

А.І.Терещук 

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

ІсторіяУкраїни 11. Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

«Історія України». 

10-11 класи. Рівень 

стандарту 

/академічнийО.І. 

ПометунН.М. Гупан 

11 «Поліграфкнига» 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Всесвітня історія 12. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Всесвітня історія. 

Рівень стандарту/ 

академічний 10-11 

класиТ.В.Ладиченко 

11 «Поліграфкнига

» 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 
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Екологія 13. Екологія. 

Рівеньстандарту. 

10-11 класи 

11 Сайт 

МОН 

України 

2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Людина і світ. 14. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Людина і світ. 

Рівеньстандарту. 

Т.В. Бакка, 

Л.В.Марголіна 

11 Сайт МОН 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Економіка 15. Економіка.  

Рівень стандарту 

11 Сайт МОН 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 

Українська мова 16. Українська мова. 10-

11 класи. 

Програмидляпрофіль

ногонавчанняучнівза

гальноосвітніхнавчал

ьнихзакладів. 

Філологічний 

напрям, профіль - 

українськафілологія)

. 

Профільнийрівень. 

(укладачі: 

МацькоЛ.І., 

СеменогО.М.) 

11 Сайт МОН 2016 Наказ МОН 

від 

14.07.2016 

№826 
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№ 

з/п 
Клас Предмет Назва та автор підручника 

1 1 

Українська мова 
Українська мова. Буквар. Большакова І. 

О., Пристінська М. С. 

Англійська мова 
Англійська мова. Доценко І. В., Євчук 

О. В., Губарєва С. С. 

Математика  Математика. Гісь О. М., Філяк І. В. 

Я досліджую світ 
Я досліджую світ. Большакова І. О., 

Пристінська М. С. 

Музичне мистецтво 
Музичне мистецтво. Христова Л. С., 

Сергієнко В. В. 

Трудове навчання 
Трудове навчання. Сидоренко В. К., 

Котелянець Н. В. 

Основи здоров’я  Гнатюк О. В. 

2 2 

Українська мова 
Українська мова. Вашуленко М. С., 

Дубовик С. Г. 

Літературне читання  Літературне читання. Савченко О. Я. 

Англійська мова Англійська мова. Карп’юк О.  

Математика  
Математика. Ривекінд Ф. М.,  

Оляницька Л. В. 

Природознавство  
Приролдознавство. Гільберг Т. Г., 

 Сак Т. В. 

Образотворче 

мистецтво  

Обюразотворче мистецтво. Трач С. К., 

Резніченко М. І. 

Трудове навчання 
Труждове навчання. Сидоренко В. К., 

Котелянець Н. В. 

Музичне мистецтво 
Музичне мистецтво. Аристова Л. С, 

Сергієнко В. В. 

Інформатика 
Сходинки до інформатики.  

Коршунова О. В. 
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Основи здоров’я  Основи здоров’я. Гнатюк О. В. 

3 4 

Українська мова 
Українська мова. Вашуленко М. С., 

Дубовик С. Г. 

Літературне читання Літературне читання. Савченко О. Я. 

Англійська мова Англійська мова. Карп’юк О. 

Математика 
Математика. Ривекінд Ф. М.,  

Оляницька Л. В. 

Природознавство 
Природознавство. Гільберг Т. Г.,  

Сак Т. В. 

Образотворче 

мистецтво 

Образотворче мистецтво. Трач С. К., 

Резніченко М. І. 

Трудове навчання 
Трудове навчання. Сидоренко В. К., 

Котелянець Н. В. 

Музичне мистецтво 
Музичне мистецтво. Аристова Л. С, 

Сергієнко В. В. 

  
Інформатика 

Сходинки до інформатики.  

Коршунова О. В. 

Основи здоров’я Основи здоров’я. Гнатюк О. В 

4 5 

Українська мова 
Українська мова. С. Я. Єрмоленко, 

 В. Т. Сичова. 

Українська література 
Українська література. О. М. 

Авраменко. 

Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк.  

Зарубіжна література Світова література. О. М. Ніколенко. 

Історія України 

Вступ до історії України.  

Ю. Ю. Свідерський,  

Т. В. Ладиченко. 

Музичне мистецтво Музичне мистецтво. Л. М. Масол.  
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Образотворче 

мистецтво 

Образотворче мистецтво.  

С. М. Железняк. 

Інформатика Інформатика. Ривкінд. 

Природознавство Природознавство. Ярошенко. 

Основи здоров’я Основи здоров’я. Бех. 

Математика 
Математика. Тарасенкова. 

 

5 6 

Українська мова 
Українська мова. С. Я. Єрмоленко, 

 В. Т. Сичова, М. Г. Жук. 

Українська література 
Українська література. О. М. 

Авраменко. 

Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк. 

Зарубіжна література Світова література. О. М. Ніколенко. 

Історія України 
Історія стародавнього світу.  

О. Г.  Бандровський. 

Музичне мистецтво Музичне мистецтво. Л. М. Масол. 

Інформатика Інформатика. Ривкінд. 

Біологія Біологія. Остапченко. 

Географія Географія. Бойко. 

Основи здоров’я  Основи здоров’я. Бех. 

Образотворче 

мистецтво 

Образотворче мистецтво.  

С. М. Железняк. 

Математика Математика. Тарасова. 

6 7 

Українська мова 
Українська мова. О. В. Заблотний,  

В. В. Заболотний. 

Українська література 
Українська література. О. М. 

Авраменко. 
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Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк. 

Зарубіжна література Світова література. О. М. Ніколенко 

Історія України 
Історія України. Ю. Ю. Свідерський,  

Т. В. Ладиченко. 

Всесвітня історія 
Всесвітня історія. О. І. Пометун, 

 Ю. Б. Малієнко. 

Музичне мистецтво 

 

Музичне мистецтво. Л. Г. Кондратова. 

 

Образотворче 

мистецтво 

Образотворче мистецтво. Т. Є. Рубля. 

 

Біологія Біологія. Остапченко. 

Основи здоров’я  Основи здоров’я. І. Д. Бех. 

Інформатика Інформатика. Ривкінд. 

Географія Географія. Пестушко. 

Фізика Фізика. Барьяхтар. 

Алгебра 
Алгебра. А. Г. Мерзляк,  

В. Б. Полонський. 

Геометрія 
Геометрія. А. Г. Мерзляк,  

В. Б. Полонський. 

Хімія Хімія. О. Г. Ярошенко. 

7 8 

Українська мова 
Українська мова. О. В. Заблотний,  

В. В. Заболотний 

Українська література 
Українська література. О. М. 

Авраменко. 

Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк. 

Зарубіжна література Зарубіжна література. Є. Волощук, 
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 О. Слободянюк. 

Історія України Історія України. О. В. Гісем. 

Всесвітня історія 
Всесвітня історія. Новий час ХV-XVIII 

століття. С. В. Дячков. 

Мистецтво Мистецтво. Л. М. Масол. 

Інформатика Інформатика. Ривкінд. 

Фізика Фізика. Барьяхтар. 

Основи здоров’я Основи здоров’я. І. Д. Бех. 

Біологія Біологія. Соболь. 

Географія Географія. Бойко. 

Алгебра Алгебра. О. Я. Біляніна. 

Геометрія Геометрія. Г. В. Апостолова. 

Хімія Хімія. О. Г. Ярошенко. 

8 9 

Українська мова Українська мова. О. М. Авраменко. 

Українська література 
Українська література. О. М. 

Авраменко. 

Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк. 

Зарубіжна література 
Зарубіжна література. І. Л. Столій,  

О. М. Ніколенко. 

Історія України Історія України. С. Ф. Турченко. 

Всесвітня історія Всесвітня історія. О. В.  Гісем. 

Мистецтво Мистецтво. Л. М. Масол. 

Художня культура Художня культура. Назаренко. 

Біологія Біологія. Шаламов. 

Основи здоров’я Основи здоров’я. Бех. 

Інформатика Інформатика. Ривкінд. 

Фізика Фізика. Барьяхтар. 
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Географія Географія. Бойко. 

Хімія Хімія. Ярошенко. 

Алгебра 
Алгебра. А. Г. Мерзляк,  

В. Б. Полонський 

Геометрія Геометрія. Г. В. Апостолова 

Хімія Хімія. О. Г. Ярошенко. 

Правознавство Право. Наровлянський. 

9 11 

Українська мова 
Українська мова. О. В. Заболотний, 

 В. В. Заболотний. 

Українська література 

Українська література. О. В. 

Заболотний, 

 В. В. Заболотний. 

Зарубіжна література Світова література. Ю. І. Ковбасенко. 

Англійська мова ENGLISH. О. Д. Карп’юк. 

Історія України 
Новітня історія України. О. І. Пометун, 

Н. М. Гупан. 

Всесвітня історія 
Всесвітня історія. Новітні часи.  

Т. В. Ладиченко. 

Художня культура Художня культура. Н. В Назаренко. 

Біологія Біологія. Межжерін. 

Екологія Екологія. Царик. 

Економіка Економіка. Радіонова. 

Астрономія Астрономія. Пришляк. 

Інформатика Інформатика. Морзе. 

Технології Технології. Мадзігон. 

Правознавство Правознавство. Гавриш. 

Фізика Фізика. Засєкіна. 
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Хімія Хімія. Величко. 

Алгебра Алгебра. А. Г. Мерзляк. 

Геометрія Геометрія. Бевз. 

Людина і свт Людина і світ. Назаренко. 
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