
ЗМІСТ 

Вступ 

Розділ 1. Призначення освітнього закладу та засіб його реалізації 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника освітнього закладу 

Розділ 3. Цілі та завдання освітньої діяльності освітнього закладу 

Розділ 4. Освітня програма початкової освіти (1 – 4 класи ) 

Розділ 5. Освітня програма базової середньої освіти ( 5 – 9 класи ) 

Розділ 6. Освітня програма профільної середньої освіти ( 10 – 11 класи ) 

Розділ 7. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій 

Розділ 8. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Розділ 9. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

            Розділ 10. Річний навчальний план 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 



                                                                                                               ВСТУП 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про освіту», освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, 

дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для 

досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання. 

Мета програми: окреслити рекомендовані підходи до організації освітнього закладу комплексу освітніх компонентів для досягнення 

обов’язкових результатів навчання (знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особливі якості, набуті у 

процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити, виміряти та які особа здатна 

продемонструвати). 

Актуальність розроблення і реалізації освітньої програми обумовлена відповідністю державним стандартам загальної середньої освіти, 

моделюванням Ланівської СЗОШ І-ІІІ ст. (далі освітнім закладом) власної освітньої траєкторії, здатної забезпечити випускникові 

пріоритет на ринку праці. 

Програма визначає основні шляхи розвитку освітнього закладу. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів 

особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель 

випускника закладу загальної середньої освіти. 

   Освітня програма містить: 

- загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні   

  загальної середньої освіти та очікувані результати навчання здобувачів  

  освіти. 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою. 

         - опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів. 

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

           предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення. 

         - форми організації освітнього процесу. 

 - опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 

   Програму побудовано із врахуванням таких принципів: 

  - дитиноцентрованості і природовідповідності; 

  - узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

  - науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

  - наступності і перспективності навчання; 

  - взаємозв’язаного формування ключових і предметних     

    компетентностей; 

  -логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних    



  компетентностей; 

 - можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані    

  курси; 

 - творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

  -адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. 

         Для виконання освітньої програми освітнього закладу на 2020/2021 навчальний рік передбачено використання, затверджених 

Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів 

варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що 

дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника. 

            Розділ 1. Призначення освітнього закладу та засіб його реалізації 

Ланівська СЗОШ І-ІІІ ст. забезпечує: 

- реалізацію права дітей на здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; 

- рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти; 

- пріоритетність гармонійного, морального, інтелектуального фізичного, художньо-естетичного розвитку здобувачів освіти, становлення їх 

духовного, психічного та фізичного здоров’я; 

- виховання громадянина демократичного суспільства; 

- досягнення якісно нового рівня змісту освіти. 

  Основними засобами реалізації призначення освітнього закладу є: 

- засвоєння здобувачами освіти відповідного рівня обов’язкового мінімуму змісту освітніх програм; 

- комплексне використання інноваційних технологій і засобів навчання, що забезпечують якісне практичне застосування теоретичних знань 

навчальних дисциплін і допомагають вихованцям самостійно здобувати нові знання на базі сучасних засобів навчання, раціоналізувати працю 

педагогів; 

- розвиток мотиваційної сфери особистості, яка здатна реалізувати свої потенційні можливості за будь-яких умов; 

- забезпечення компетентнісно орієнтованого підходу до змісту освіти; 

- проведення моніторингу якості освітніх послуг, особистісного розвитку здобувачів освіти; 

- уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загально - культурному розвитку особистості;  

- встановлення тісного контакту освітнього закладу з сім’єю, організація роботи з батьківською та громадською спільнотою (педагогіка 

партнерства). 

Реалізація освітньої програми спрямована на: 

- створення умов для реалізації кожною дитиною власного освітнього шляху, який відповідав би його навчальним можливостям, інтересам, 

здібностям, і в той же час забезпечував державні вимоги загальноосвітньої підготовки. Таке спрямування на життєвий успіх дасть змогу закладу 

освіти реалізувати основні стратегії вітчизняної освіти на сучасному етапі її розвитку і забезпечити належний рівень якості знань; 

- формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності; 



- всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлюватиме себе громадянином України; 

- формування людини, здатної до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою; 

- формування громадянина, який прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готовий до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності; 

- формування в здобувачів освіти національної самосвідомості; 

- активізацію життєвої позиції учнів у виборі професії за рахунок гармонійного поєднання професійного самовизначення, особистісного розвитку 

та творчого потенціалу; 

- підвищення рівня соціально-професійної мобільності та конкуренто-спроможності здобувачів освіти; 

- виховання інтелектуальної еліти. 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника освітнього закладу 

Одне із завдань освітньої програми Ланівської СЗОШ І-ІІІ ст. – підготувати ерудованого, інтелектуально розвиненого, конкурентоспроможного 

випускника, готового до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадської активності, свідомого громадянина 

та патріота своєї країни. 

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з 

ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями.  

Місія нашого освітнього закладу – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками шляхом розвитку компетентностей. 

Компетентність– динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя. 

Компетентний - означає знаючий, обізнаний у певній галузі. 

  Компетенція - коло питань, у яких особа має знання, досвід. 

Усі компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. 

 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

• уміння читати і розуміти прочитане;  

•уміння висловлювати думку усно і письмово; 

• критичне мислення; 

• здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

•виявляти ініціативу, творити; 

•уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; 

•уміння конструктивно керувати емоціями; 

• здатність співпрацювати в команді. 



Випускник Ланівської СЗОШ І-ІІІ ст.– це передусім людина творча, з    

  великим  потенціалом саморозвитку та самореалізації. 

Складові моделі нашого випускника: 

1. Випускник освітнього закладу є професійно визначеним; 

2. Уміє методично грамотно, самостійно працювати; 

3. Прагне до самоосвіти та вдосконалення; 

 4. Бере активну участь у суспільно-культурному житті країни; 

5. Є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки; 

6. Свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля; 

 Випускник освітнього закладу має: 

- мислити креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. Адже у сучасному світі людину цінують насамперед за її індивідуальність, 

унікальність ідей та професійних рішень, адже саме творчість рухає прогрес і допомагає невпинно вдосконалювати світ. 

- бути компетентний у ставленні до життя —потреба в самопізнанні, саморозумінні, самореалізації та інтелектуальній культурі. 

Випускник початкових класів повинен мати: 

- упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, мотивацію досягнення успіху, повинен 

уміти слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю. Опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю 

навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя; 

Випускник середніх класів має володіти певними якостями і вміннями: 

- на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

- опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); 

-  оволодіти основами комп’ютерної грамотності; 

-  знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати; 

- оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; 

-  дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 

-  вести здоровий спосіб життя; 

-  бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. 

Випускник старших класів повинен: 

· засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

· засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме подальше успішне навчання; 

· опанувати одну іноземну мову на базовому рівні; 

· опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); 

· знати і поважати культуру України та інших народів; 

· поважати свою й чужу гідність; 



· поважати права, свободи інших людей; 

· дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 

· поважати свою працю та працю інших людей; 

· мати почуття соціальної відповідальності; 

· вести здоровий спосіб життя; 

· володіти способами отримання інформації. 

 Розділ 3. Цілі і завдання освітнього процесу освітнього закладу 

        Ланівська СЗОШ І-ІІІст.- це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови 

для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності 

національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості. 

Ціль: створення такого середовища  освітнього закладу, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального,  

творчого, морального, фізичного розвитку дитини, формувало випускника закладу, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал. 

 Завдання: реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася модель випускника, 

задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з 

європейським співтовариством. 

 Розділ 4. Освітня програма початкової освіти (1-4класи) 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.  

             Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, 

повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося 

шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм 

виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з 

іншого віку.  

        Початкова освіта – це перший ступінь повної загальної середньої 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. 

Освітня програма І ступеня (початкова освіта 1-2 класи, 3, 4 класи) освітнього закладу розроблена на виконання Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», на основі Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 

року № 1272, Типової освітньої програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 (3клас), Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20. 04. 2018 року № 407 (4 клас), освітніх навчальних програм та курсів за 

вибором. 



              Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на 

інтегровано- предметній основі з переважанням ігрових методів у першому циклі (1-2 класи) та інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-

4 класи).  

              Метою першого циклу навчання є природне входження дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища.  

               Метою другого циклу є здійснення освітнього процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності й 

самостійності, підготовка до успішного навчання в основній школі. 

              Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке 

ставлення до життя; це учень/учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та 

інших людей, усвідомлювати себе громадянином/громадянкою України. 

      Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. 

      Навчальні досягнення учнів у 3-4-му класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання має на меті: 

• відстежувати навчальний поступ учнів; 

• вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини; 

• діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; 

• вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

• аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту 

початкової освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; 

• запобігати побоюванням дитини помилитися; 

• плекати впевненість у власних можливостях і здібностях. 

             Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів  складає 3500 годин/навчальний рік: для 1- го класу – 805 

годин/навчальний рік, для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний 

рік. 

            Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у річному навчальному плані освітнього закладу. 

             Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей: 

       1. Вільне володіння державною мовою 

       2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами 

     3. Математична компетентність 

     4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій 

     5. Інноваційність 

     6. Екологічна компетентність 

     7. Інформаційно-комунікаційна компетентність 

     8. Навчання впродовж життя 



     9. Громадянські та соціальні компетентності 

    10. Культурна компетентність 

    11. Підприємливість та фінансова грамотність. 

              Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

               У процесі реалізації освітньої програми передбачено використання внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків, що сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

    Мовно-літературна, у тому числі: 

    Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та 

    літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ1) 

   Іншомовна освіта (ІНО) 

   Математична (МАО) 

   Природнича (ПРО) 

   Технологічна (ТЕО) 

   Інформатична (ІФО) 

   Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

   Громадянська та історична (ГІО) 

   Мистецька (МИО) 

   Фізкультурна (ФІО) 

                Метою рідномовної освіти для загальної середньої освіти є розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, 

культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі, бачити її передумовою 

життєвого успіху; плекання здатності спілкуватися рідною мовою (якщо вона не українська); формування шанобливого ставлення до культурної 

спадщини; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду.         

        Відповідно до зазначеної мети у початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», 

«Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

             Результати навчання і пропонований зміст 1 - 2-й класи  

Обов’язкові результати навчання Очікувані результати навчання 
1 2 

1. Змістова лінія «Взаємодіємо усно» 



Сприймає усну інформацію, перепитує, 

виявляючи увагу, доречно реагує 
Учень / учениця: 
- з увагою сприймає усні репліки й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі 

(погоджується або не погоджується, 

виконує певні дії у відповідь на прохання 

чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-

1]; 

- перепитує співрозмовника для уточнення 

почутої інформації [2 МОВ 1-1.1 -2]; 

- сприймає монологічне висловлення 

(казки, розповіді, вірші, інструкції до 

виконання завдань тощо) з конкретною 

метою [2 МОВ 1-1.1-3] 

Відтворює основний зміст усного 

повідомлення відповідно до мети; на основі 

почутого малює/добирає ілюстрації; 

передає інформацію графічно 

Учень / учениця: 
- використовує фактичний зміст (хто?, що?, 

де?, коли?) для перетворення усної 

інформації [2 МОВ 1-1.2-1]; 

- малює або добирає ілюстрації, створює 

мапу думок до почутого [2 МОВ 1-1.2-2]; 

- передає інформацію в таблицях, схемах із 

допомогою вчителя / вчительки [2 МОВ 1-

1.2-3] 

Виокремлює цікаву для себе інформацію; 

передає її іншим особам 
Учень / учениця: 
- розповідає про те, що зацікавило в усному 

повідомленні [2 МОВ 1-1.3-1]; 

- ставить запитання до усного 

повідомлення для отримання додаткової 

інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 

- обговорює з іншими інформацію, яка 

зацікавила [2 МОВ 11.3-3] 

Розпізнає ключові слова і фрази в усному 

повідомленні, виділяє їх голосом у 

власному мовленні; пояснює, чому 

зацікавила інформація 

Учень / учениця: 
- розпізнає ключові слова і фрази в усному 

висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 

- виділяє голосом ключові слова і фрази у 

власному усному висловлюванні [2 МОВ 1-

1.4-2]; 

- пояснює на основі власного досвіду, чому 

якась інформація зацікавила [2 МОВ 1-1.4-3 



  

- підтримує аргументами власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.6-5] 

Розпізнає емоції своїх співрозмовників, 

використовує відомі вербальні та 

невербальні засоби для передачі емоцій та 

настрою; розпізнає образні вислови і 

пояснює, що вони допомагають уявити; 

створює прості медіатексти 

Учень / учениця: 
- розпізнає емоції співрозмовника і пояснює 

власну реакцію на них [2 МОВ 1-1.7-1]; 

- уживає відповідну до ситуації 

спілкування лексику і несловесні засоби 

(жести, міміка тощо) [2 МОВ 1-1.7-2]; 

- поповнює власний словниковий запас [2 

МОВ 1-1.7-3]; 

- вирізняє в художніх текстах (казках, 

оповіданнях, віршах) образні вислови й 

Висловлює думки щодо усного 

повідомлення, простого тексту, 

медіатексту; намагається пояснити свої 

вподобання; звертається до дорослих за 

підтвердженням правдивості інформації 

Учень / учениця: 
- висловлює думку, що подобається в 

почутому, а що - ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 

- обґрунтовує свої вподобання [2 МОВ 1-

1.5-2]; 

- обирає, до кого з дорослих можна 

звернутися за підтвердженням правдивості 

почутої інформації [2 МОВ 1-1.5-3]; 

- пояснює, як сприйняття тексту залежить 

від способу його презентації (логічний 

наголос, темп, міміка, жест) і враховує це у 

своєму мовленні [2 МОВ 1-1.5-4] 

Висловлює власні погляди щодо предмета 

обговорення; намагається зробити так, щоб 

висловлювання було зрозуміле і цікаве для 

інших осіб; правильно вимовляє 

загальновживані слова 

Учень / учениця: 
- підтримує й ініціює діалог на теми, які 

викликають зацікавлення [2 МОВ 1-1.6-1]; - 

спостерігає за діалогом, де висловлюються 

різні погляди на предмет обговорення, 

підтримує одну з точок зору [2 МОВ 1-1.6-

2]; 

- пояснює значущість уважного ставлення 

до інших та потребу подивитися на річ по-

різному [2 МОВ 1-1.6-3]; 

- розповідає про те, що його / її вразило, 

схвилювало; переповідає події із власного 

життя, правильно вимовляючи й 

наголошуючи загальновживані слова 

[2 МОВ 1-1.6-4]; 



пояснює, які саме образи вони допомагають 

уявити [2 МОВ 1-1.7-4] 

Розповідає про власні відчуття та емоції від 

прослуханого/побаченого; ввічливо 

спілкується 

Учень / учениця: 
- розповідає про власні почуття та емоції 

від прослуханого та побаченого [2 МОВ 1-

1.8-1]; 

- звертається, вітається, прощається, 

дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-

2] 

Пропонований зміст 
Діалогічне та монологічне мовлення. 

Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути один одного. 

Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. 

Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Репліка в діалозі: звертання, привітання, 

прощання, вибачення, подяка, побажання, питання, прохання, знайомство, поздоровлення, 

запрошення, згода, відмова тощо. 

Розповідь та опис як види монологічного мовлення. 

Есе (без уведення терміну на прикладі “крісло автора”). 

Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість). 

Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо). 

Робота з інформацією. 

Ключові слова у висловленні. 

Логічний наголос як засіб виділення ключових слів. 

Перепитування як уточнення інформації. 

Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів). 

Перетворення інформації. 

Комікс, ілюстрації, схема, таблиця, мапа думок тощо як перетворена почута інформація. 

Мовленнєвий етикет. 

Норми спілкування з людьми різного віку (однокласники, вчителі). 

Роль ввічливих слів у спілкуванні 

2. Змістова лінія «Читаємо» 
1 2 



Обирає книжку для читання; пояснює 

власний вибір 
Учень / учениця: 
- обирає тексти (книжки) для читання, може 

пояснити власний вибір [2 МОВ 2-2.5-1]; 

- пояснює, з яких елементів складається 

книжка і яку інформацію вони передають [2 

МОВ 2-2.5-2]; 

- описує обкладинки книжок, які 

подобаються [2 МОВ 2-2.53]; 

- добирає тексти на запропоновану тему [2 

МОВ 2-2.5-4] 

Передбачає за обкладинкою, заголовком та 

ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій 

книжці; читає вголос правильно, свідомо, 

цілими словами, нескладні за змістом і 

формою тексти; розуміє фактичний зміст 

прочитаного 

Учень / учениця: 
- прогнозує орієнтовний зміст тексту за 

заголовком та ілюстраціями [2 МОВ 2-2.1-

1]; 

- читає правильно та виразно вголос різні 

тексти (вірші, народні і літературні казки, 

оповідання, графічні та інформаційні 

тексти) залежно від мети читання [2 МОВ 

2-2.12]; 

- ставить запитання за змістом тексту для 

уточнення свого розуміння [2 МОВ 2-2.1-3]; 

  

- розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного [2 МОВ 2-2.1-

4]; 

- знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їхнє значення, виходячи з 

контексту [2 МОВ 2-2.1 -5]; 

- добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, графіки, схеми) [2 МОВ 2-

2.1-6] 

Пов’язує інформацію з тексту з 

відповідними життєвими ситуаціями; 

розрізняє головне і другорядне в тексті; 

визначає тему художнього твору, а також 

простого медіатексту 

Учень / учениця: 
- визначає послідовність подій у 

художньому тексті [2 МОВ 2-2.2-1]; 

- розповідає про вчинки улюблених 

персонажів [2 МОВ 2-2.32]; 

- словесно моделює власну поведінку на 

прикладі вчинків персонажів [2 МОВ 2-2.2-

3]; 



- пояснює вчинки персонажів на основі 

змісту тексту та власного досвіду [2 МОВ 

2-2.2-4]; 

- розрізняє головне і другорядне в тексті [2 

МОВ 2-2.2-5]; 

- пояснює зв’язок між окремими 

повідомленнями в тексті [2 МОВ 2-2.2-6]; 

- визначає графічні елементи тексту, 

досліджує зв’язок між ними [2 МОВ 2-2.2-

7]; 

- визначає тему і головну думку в тексті [2 

МОВ 2-2.2-8]; 

- досліджує особливості казки, вірша, 

оповідання, загадки, скоромовки, 

забавлянки тощо [2 МОВ 2-2.2-9] 

Розповідає про свої власні почуття та емоції 

від прочитаного тексту 
Учень / учениця: 
- розповідає про свої враження (почуття та 

емоції) від змісту прочитаного художнього 

тексту [2 МОВ 2-2.3-1]; 

- зіставляє пережиті під час читання 

почуття та емоції із власним емоційно-

чуттєвим досвідом [2 МОВ 2-2.3-2] 

Висловлює власні вподобання щодо змісту 

прочитаних творів, літературних 

персонажів, намагається пояснити, що 

подобається, а що ні 

Учень / учениця: 
- пояснює, що в творі подобається, а що ні 

(вчинки, мовлення персонажа, описи тощо) 

[2 МОВ 2-2.4-1]; 

- пояснює зв’язок тексту із власним 

досвідом, навколишнім світом та раніше 

прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 

- пояснює роль ілюстрацій, таблиць, 

графіків, схем для глибшого розуміння 

змісту тексту [2 МОВ 2-2.4-3]; 

- висловлює думку про те , як факти, ідеї 

прочитаного можуть допомогти в 

конкретних життєвих ситуаціях [2 МОВ 2-

2.4-4]; 



- обирає, до кого з дорослих можна 

звернутися за підтвердженням правдивості 

прочитаної інформації [2 МОВ 2-2.4-5] 

На основі тексту малює/добирає ілюстрації, 

фіксує інформацію графічно 
Учень / учениця: 
- малює або добирає ілюстрації до 

художнього тексту, створює аплікації, 

ліпить (напр., персонажів казок тощо) [2 

МОВ 2-2.6-1]; 

- представляє інформацію графічно (схеми, 

таблиці, діаграми) [2 МОВ 2-2.6-2]; 

- добирає відповідні твори мистецтва, 

співзвучні з текстом [2 МОВ 2-2.6-3] 

Експериментує з текстом (змінює кінцівку, 

місце подій) 
Учень / учениця: 
- фантазує на основі прочитаного: 

придумує іншу кінцівку літературного 

твору, змінює місце подій, додає нових 

персонажів [2 МОВ 2-2.7-1]; 

- читає за ролями фрагменти літературного 

твору [2 МОВ 22.7-2] 

Пропонований зміст 
 

Пошук у тексті необхідної інформації. 

Вибіркове читання. 

Художня і науково-популярна література, тексти із щоденного життя. 

Структура тексту-розповіді: початок дії, розвиток дії, кінець дії. 

Бібліотека як освітньо-культурний центр. 

Науково-популярні тексти. 

Мета, тема, головна думка. 

Ключові слова. 

Головна і другорядна інформація в тексті. 

Довідкова література: словники, довідники, дитячі енциклопедії. 

Тематика науково-популярних текстів: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність» тощо. 

Художні тексти. 

Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи. 



Літературні казки й оповідання українських та іноземних авторів. 

Теми дитячого читання: пригоди, фантастика, сім’я, дружба, етичні проблеми, патріотизм, відданість, любов до рідного краю, Україна тощо. 

Тексти зі щоденного життя. 

Анкети, електронна пошта, інструкції, запрошення, етикетки, листи приватні й офіційні, карти, кулінарні рецепти, оголошення тощо. 

Аналіз художнього тексту. 

Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції), конфлікт або проблема, розвиток подій, розв’язка конфлікту. 

Тема, ідея художнього тексту. 

Роль заголовка. Зв’язок між заголовком і змістом тексту. 

Автор і оповідач. Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки). 

Виявлення власного ставлення до вчинків. 

Стратегії вдумливого читання. 

Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають 

змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із 

власного життя, формування власного погляду на книжку). 

Мова художнього твору. 

Діалоги, монологи, оповідач, засоби художньої виразності у тексті (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів), пряме й переносне 

значення слів у художньому тексті. 

Слова і вирази, які характеризують персонажа, події. 

Вірш. 

Рима, ритм, настрій у вірші. 

Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Емоційний вплив. 

Інтерпретація художнього тексту. 

Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, його «модернізація», продовження 

тексту. 

Запитання до окремих абзаців і до тексту. 

Емоційний вплив творів на читача. 

Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя. 

Улюблений персонаж, улюблена частина твору 

 

3. Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 
1 2 

Пише рукописними буквами, злито, 

розбірливо; створює невеликі та нескладні 

за змістом висловлювання, записує їх; 

правильно записує слова, які пишуться 

так, як вимовляються 

Учень/учениця: 
- обмінюється елементарними 

письмовими повідомлення (записка, лист, 

вітальна листівка) [2 МОВ 3 -3.1-1]; 

- обирає для написання висловлення 

відповідне оформлення (шрифт, розмір, 

колір тощо) [2 МОВ 3-3.1-2]; 



- створює невеликі висловлення на добре 

відому тему з різною метою спілкування; 

записує їх розбірливо, рукописними 

буквами [2 МОВ 3-3.1 -3]; 

 

- записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення 

речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.141 

Обмінюється короткими письмовими 

повідомленнями 

Учень / учениця: 

- створює прості тексти за допомогою 

цифрових пристроїв (питання, вибачення, 

подяка, побажання, прохання, 

поздоровлення, запрошення, порада, згода, 

відмова тощо) [2 МОВ 3-3.2-11; 

- використовує доречно поширені графічні 

зображення смайлів [2 МОВ 3-3.2-2] 

Перевіряє написане, виявляє і виправляє 

недоліки письма самостійно чи за 

допомогою вчителя; обговорює створений 

текст і вдосконалює його за допомогою 

інших осіб 

Учень / учениця: 
- відновлює деформований текст [2 МОВ 3 -

3.3-1]; 

- перевіряє, чи є в написаному тексті 

помилки на вивчені правила, виправляє їх 

[2 МОВ 3-3.3 -2]; 

- удосконалює з допомогою вчителя / 

вчительки власний текст (лексика, будова 

речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3] 

Пропонований зміст 
Комунікативна спрямованість процесу письма. 

Відомості про письмо як засіб спілкування на відстані та в часі. 

Загальне ознайомлення з історією письма. 

Малюнкове письмо стародавніх народів(на рівні оповідань). 

Графіка, орфографія та пунктуація. 

Буква як знак звука. Алфавіт. 

Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, 

річок). Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква на початку речення, 

крапка, знак оклику, знак запитання в кінці речення, правила переносу слів, окреме 

написання слів-помічників і слів-назв). 

Правила оформлення діалогу на письмі. 

Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. 

Будова словника та прийоми роботи з ним. 



Друкований текст - зразок орфографічних написань. 

Редагування як спосіб удосконалення тексту. 

Жанри писемного мовлення. 

Лист, оголошення, подяка тощо як писемні висловлення. 

Учасники безпосереднього спілкування та оповідач. 

Т екст-розповідь. 

Частини тексту: зачин, головна частина, кінцівка. 

Текст-опис. 

Тема тексту та його головна думка. 

Назва тексту. Назва тексту як відображення теми. Назва тексту як відображення головної 

думки. Спілкування за допомогою цифрових пристроїв. 

Короткі письмові висловлення для спілкування за допомогою цифрових пристроїв 

(запитання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, 

згода, відмова тощо). Піктограми для зображення емоцій (емотикони, зокрема графічні 

зображення смайлів). Правила поведінки і безпека в інтернет-просторі. 

4.  Змістова лінія «Досліджуємо медіа» 
1 2 

За допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї 

у простих текстах, медіатекстах 
Учень / учениця: 
- обговорює зміст і форму простого 

медіатексту (світлини, фотоколаж, листівка, 

мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя 

/ вчительки) очевидні ідеї у простих 

медіатекстах [2 МОВ 4-1.4-4]; 

- спостерігає за використанням кольору, 

музики, анімації в медіатексті [2 МОВ 4-

1.4-5]; 

- визначає, кому і для чого призначений 

медіатекст [2 МОВ 414-6]; 

- визначає тему і головну думку простих 

візуальних медіатекстів [2 МОВ 4-1.4-7] 

 

Висловлює думки щодо простого 

медіатексту 
Учень / учениця: 
- висловлює власні думки і почуття з 

приводу прослуханих / переглянутих 

простих медіатекстів (світлини, 

мультфільми, комп’ютерні ігри, реклама 

тощо) [2 МОВ 4-1.5-5]; 



- висловлює власні думки і почуття з 

приводу прочитаних простих медіатекстів 

(комікси, дитячі журнали, реклама тощо) [2 

МОВ 4-1.5-6] 

Створює прості медіатексти Учень / учениця: 
- створює прості аудіальні медіапродукти 

(презентує роботу групи, робить 

оголошення зі сцени, повідомляє новини 

через гучномовець тощо) з допомогою 

вчителя / вчительки, зважає на мету й 

аудиторію [2 МОВ 4-1.7-5]; 

- створює прості візуальні медіапродукти 

(фото, листівка, комікс, книжечка, 

стіннівка, колаж тощо) з допомогою 

вчителя / вчительки, зважає на мету й 

аудиторію [2 МОВ 41.7-6] 

Пропонований зміст 
Уявлення про медіа, медіаграмотність. 

Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?). 

Правдива і неправдива інформація. 

Візуальні медіа. 

Книжка як джерело інформації. 

Періодичні друковані видання (журнал, газета). 

Фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина). 

Малюнок як джерело інформації. Комікси. 

Аудіовізуальні медіа. 

Мультфільми. 

Улюблений герой. 

Кіноафіша (інформаційне призначення). 

Колір, звук, музика в мультфільмах. 

Критерії добору мультфільмів для перегляду. 

Інтернет. 

Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в 

Інтернеті. Комп’ютерні ігри як джерело навчання, розвитку і відпочинку. Вплив на 

здоров’я. 

Реклама. 

Вплив реклами на поведінку людини. 

Реклама в медіа. 



Як захиститися від небажаного впливу реклами. 

Зміст і форма медіатекстів. 

Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. 

Елементи форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у 

мультфільмах), музика в рекламі 

5. Змістова лінія «Досліджуємо мовлення» 

1 2 
Спостерігає за мовними одиницями та 

явищами, відкриває деякі закономірності 

співвідношення звуків і букв, значення 

слів, їх граматичної форми та ролі в 

реченні; спостерігає за власним мовленням 

та мовленням інших осіб, удосконалює 

власне мовлення за допомогою інших осіб 

Учень/учениця: 
- аналізує звуковий склад слова (кількість 

складів, наголошений та ненаголошені 

склади, голосні та приголосні звуки) [2 

МОВ 5-4.1-1]; 

- порівнює власне мовлення з мовленням 

інших (швидкість, вимова звуків і 

наголошування слів) [2 МОВ 5-4.1-2]; 

- обирає букви на позначення звуків на 

письмі, враховуючи правила позначення 

твердості - м’якості приголосних звуків, 

звука [й] в різних позиціях слова, 

подовжених приголосних звуків [2 МОВ 5-

4.1-3]; 

- знаходить у висловленні і пояснює роль 

синонімів, антонімів, багатозначних слів, 

споріднених слів [2 МОВ 541-4]; 

- знаходить у художніх текстах виражальні 

засоби мови і пояснює їхню роль [2 МОВ 

5-4.1-5]; 

  



- знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й 

неокличні) і доводить доцільність їх використання для досягнення мети спілкування) [2 

МОВ 5-4.1-6]; 

- утворює відповідні граматичні форми слів для поширення або ускладнення речення [2 

МОВ 5-4.1-7]; 

- знаходить слова в орфографічному словнику, щоб перевірити написане [2 МОВ 5-4.1 -

8]; 

- розрізняє різні види текстів (розповідь, опис) і пояснює їх призначення [2 МОВ 5-4.1-9] 

Експериментує звуками, словами, фразами 

в мовних іграх; аналізує за допомогою 

вчителя мовлення літературних персонажів 

Учень/учениця: 
- творить нові слова на основі 

запропонованих (замінює звуки, міняє 

послідовність складів, замінює або об’єднує 

частини слова) [2 МОВ 5-4.2-1]; 

- творить власні художні тексти малих 

жанрів (загадки, лічилки, мирилки тощо) на 

основі відомих [2 МОВ 5-4.2-2]; 

- знаходить у мовленні персонажа слова, 

які його вирізняють з-посеред інших 

персонажів; пояснює, як використання 

деяких слів характеризує персонажа [2 

МОВ 5-4.2-3] 

Пропонований зміст Слово та речення. 

Називна функція слова. 

Слова-назви предметів, дій, ознак. 

Група слів і речення. Зв’язок слів у реченні. 

Форма слова. Слова-помічники та їх роль у реченні. 

Питальні, розповідні, спонукальні речення; окличні й неокличні речення. 

Звуки мовлення. 

Звуки природи, навколишнього світу та звуки мовлення як “будівельний матеріал” для 

слова. Змісторозрізнювальна роль звуків. 

Склад як найменша вимовна одиниця. 

Наголос. Змісторозрізнювальна роль наголосу. 

Голосні та приголосні звуки. Звуки тверді та м’які. Пом’якшені звуки. Звуки дзвінкі та 

глухі. Подовжені звуки. 

Закономірності позначення звуків буквами. 

Позначення твердості та м’якості приголосних звуків на письмі. 

Позначення звука [й] у різних позиціях. 

Позначення звуків на письмі на слух, за орфографічним словником, за правилом. 



Будова слова. 

Основа та закінчення. 

Корінь слова. 

Форми слова та споріднені слова. 

Лексичне значення слова. 

Слова однозначні й багатозначні. 

Пряме та переносне значення слова. 

Багатозначні слова і омоніми. 

Синоніми. Власний словниковий запас 

6. Змістова лінія «Театралізуємо» 

1 2 
Відтворює емоції літературних персонажів 

під час інсценізації 
Учень / учениця: 
- використовує голос і мову тіла (міміку, 

жести, рухи) для відтворення емоцій 

персонажів казок, байок тощо [2 МОВ 62.3-

3] 

Імпровізує з репліками під час інсценізації Учень / учениця: 
- імпровізує з інтонацією, тембром та силою 

голосу, відтворюючи репліки персонажів 

казок, віршів, народних пісень тощо [2 

МОВ 6-2.7-3] 

Створює прості медіапродукти з 

допомогою інших осіб 
Учень / учениця: 
- передає своє враження від побаченого в 

малюнках, у листах подяки [2 МОВ 6-3.1 -

5]; 

 

- створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації [2 МОВ 6-3.1-61 

Висловлює власні погляди щодо предмета 

обговорення; намагається зробити так, 

щоб висловлювання було зрозуміле і 

цікаве для інших осіб; правильно 

Учень / учениця: 

- обговорює враження від драматизації з 

позиції глядача, зосереджуючи увагу 



вимовляє загальновживані слова на тому, наскільки обрані інтонації 

відповідають ролі [2 МОВ 6-1.6-6]; 

- ділиться театральним досвідом та описує 

власні почуття, використовуючи 

доречно тематичну групу слів «театр» 

[2 МОВ 6-1.6-71 

Аналізує за допомогою вчителя мовлення 

літературних персонажів 

Учень/учениця: 

- описує власні почуття від виконання ролі з 

позиції учасника драматизації, 

зосереджуючи увагу на тому, 

наскільки обрані інтонації допомагали 

створити образ [2 МОВ 6-4.2-4] 

Пропонований зміст Театр і гра. 

Інсценізація улюблених казок і віршів. 

Вистава. 

Діалог між акторами - обмін висловлюваннями. 

Важливість імпровізації у грі. 

Простір для гри акторів у спілкування. 

Актори як учасники гри у спілкування. 

Роль глядачів у виставі. 

Репліка як словесний складник висловлювання. 

Жести, міміка, інтонації, пози, дії - несловесний складник висловлювання. 

Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі. Театральна 

афіша. Різновиди традиційного і нетрадиційного театру. 

Драматичний театр. 

Пантоміма. 

Ляльковий театр (театр картинок, пальчиковий театр, театр рукавичок, «шкарпетковий» 

театр тощо). Театр тіней. 

Тематична група слів «театр»: актор, афіша, глядач, гра, декорації, жест, міміка, 

пантоміма, п’єса, режисер, реквізит, ремарка, репетиція, роль, сцена 

 

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та 



опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих 

потреб дитини. 

 Відповідно до мети іншомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове 

сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія».  

               

 

Результати навчання і пропонований зміст 1-2-й класи  

Обов’язкові результати навчання Очікувані результати навчання (рівень 

Pre-A1) 

1 2 

1. Змістова лінія «Сприймання на слух» 
Розуміє короткі, прості запитання, 

твердження, прохання/вказівки та реагує на 

них вербально та/або невербально 

Учень / учениця: 
- реагує на короткі, прості запитання, 

твердження, вказівки та інструкції, якщо 

вони вимовляються повільно й чітко, 

супроводжуються відеорядом (наочністю) 

чи жестами для полегшення сприймання та 

повторюються за необхідності [2 ІНО 1-1.1-

1]; 

- розпізнає знайомі слова повсякденного 

вжитку у знайомому контексті, якщо 

мовлення повільне та чітке [2 ІНО 1-1.1-2] 

Розпізнає знайомі слова і фрази під час 

сприймання усної інформації 
Учень / учениця: 
- розпізнає числа, ціни, дати та дні тижня у 

знайомому контексті, якщо мовлення 

повільне та чітке [2 ІНО 1-1.2-1] 

2. Змістова лінія «Зорове сприймання» 
Розпізнає знайомі слова з опорою на 

наочність 
Учень / учениця: 
- розпізнає знайомі слова, що 

супроводжуються малюнками [2 ІНО 2-2.1-

1]; 

- сприймає короткі, прості інструкції у 

знайомому контексті [2 ІНО 2-2.1-2]; 

- здогадується про значення слів, якщо вони 

супроводжуються малюнком або символом 

[2 ІНО 2-2.1-3] 

3. Змістова лінія «Усна взаємодія» 



Запитує та повідомляє інформацію про себе 

та повсякденні справи, вживаючи короткі 

сталі вирази та використовуючи за 

потребою жести 

Учень / учениця: 
- запитує інших та відповідає на запитання 

про себе та повсякденну діяльність [2 ІНО 3-

3.1-1]; 

- вітається та прощається [2 ІНО 3-3.1-2]; 

- уточнює інформацію [2 ІНО 3-3.1-3] 

4. Змістова лінія «Усне висловлювання» 
Описує себе та свій стан короткими фразами Учень / учениця: 

- описує себе та власний досвід, уживаючи 

прості слова та формульні вирази [2 ІНО 4-

3.2-1]; 

- виражає свої почуття та думки, вживаючи 

прості слова та супроводжуючи їх 

невербально [2 ІНО 4-3.2-2] 

5. Змістова лінія «Писемна взаємодія» 
 

Надає найпростішу інформацію про себе у 

письмовій формі (записка, анкета) 
Учень / учениця: 
- надає елементарну інформацію в анкеті, 

використовуючи прості фрази, з опорою на 

наочність, модель [2 ІНО 5-3.3-1];- 

використовує найпростіші формули 

ввічливості (вітання, подяка, прощання) у 

записці [2 ІНО 5-3.3-2] 

6. Змістова лінія «Писемне висловлювання» 
Пише короткими фразами про себе Учень / учениця: 

- пише про себе простими фразами з опорою 

на наочність, модель [2 ІНО 6-3.4-1]; 

- записує прості слова, які відображають 

його / її емоційний стан (сум, радість) та 

вподобання [2 ІНО 6-3.4-2] 

7. Змістова лінія «Онлайн взаємодія» 
Пише короткі фрази в режимі реального 

часу у разі потреби з використанням 

словника 

Учень / учениця: 
- встановлює базовий соціальний контакт 

онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі 

форми вітання та прощання [2 ІНО 73.5-1]; 

- розміщує прості онлайн вітання, вживаючи 

елементарні сталі вирази [2 ІНО 7-3.5-2]; 



- розміщує онлайн прості короткі 

твердження про себе, якщо їх можна обрати 

з меню та / або скористатись онлайн 

перекладачем [2 ІНО 7-3.5-3] 

Пропонований зміст 
Тематика ситуативного спілкування та лексичний діапазон: 

Я, моя родина і друзі (члени родини, числа до 20, вік молодших членів родини і друзів, 

щоденні справи). 

Дозвілля (кольори, іграшки, дії, дні тижня, прогулянка, захоплення). 

Природа (домашні улюбленці, пори року, дикі та свійські тварини). 

Свята і традиції в Україні та у країні виучуваної мови (назви свят, вітання, день 

народження, час (години), святкове меню). 

Людина (частини тіла, предмети одягу). 

Харчування (просте меню, фрукти, овочі, напої, ціна). 

Школа (шкільне приладдя, шкільні меблі, моя класна кімната). 

Мовленнєві функції: 

привітатися, попрощатися, попросити вибачення, подякувати, представити себе / когось, 

називати / описувати когось / щось, ставити запитання і відповідати на них, розуміти та 

виконувати прості вказівки / інструкції / команди, розуміти прості інформаційні знаки, 

вітати зі святом, виражати настрій. 

Мовний інвентар (лексика і граматика) є орієнтовним. Його добір здійснюється відповідно 

до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є 

метою навчання, тому його не структуровано в окремі лексичні або граматичні теми, а 

запропоновано вивчати в контексті тематики ситуативного спілкування. Вивчення 

граматичного матеріалу відбувається здебільшого на рівні лексичних одиниць: учні 

засвоюють окремі граматичні явища в мовленнєвих зразках без пояснення морфологічних 

та синтаксичних зв’язків між частинами мови або структурними одиницями, що входять до 

цього зразка 

                  Метою навчання математики є розвиток математичного мислення дитини, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й 

закономірності, робити усвідомлений вибір, розпізнавати в повсякденному житті проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних 

методів, моделювати процеси та ситуації для вирішення проблем.  

              У початковому курсі математичної освіти відповідно до зазначеної мети і сформульованих завдань виділено такі змістові лінії: «Лічба», «Числа. 

Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними».  

        



 

Результати навчання і пропонований зміст 

1 - 2-й клас 

Обов’язкові результати навчання Очікувані результати навчання 

1 2 

1. Змістова лінія «Лічба» 
лічить об’єкти, позначає числом результат 

лічби; порівнює числа в межах ста та 

упорядковує їх 

Учень / учениця: 
- лічить за правилами лічби об’єкти 

навколишнього світу (розташовані 

послідовно, по колу, хаотично; двійками, 

п’ятірками, десятками) [2 МАО 1 -4.2-1]; 

- лічить до 100 в прямому і зворотному 

порядку [2 МАО 1-4.22] 

Розпізнає серед ситуацій із свого життя ті, 

що потребують перелічування об’єктів, 

вимірювання величин, обчислення 

Учень / учениця: 
- уживає в мовленні порядкові числівники 

при встановленні порядкового номера 

об’єкта відносно іншого [2 МАО 1-1.1- 

і]; . .... . 

- відтворює в різних видах діяльності 

ймовірні та фактичні результати лічби 

об’єктів, що їх оточують (малює, викладає 

 

мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо) [2 МАО 1-1.1-21 

Визначає істотні, спільні і відмінні ознаки 

об’єктів навколишнього світу; порівнює, 

об’єднує у групу і розподіляє на групи за 

спільною ознакою 

Учень / учениця: 
- визначає істотні, спільні та відмінні ознаки 

об’єктів навколишнього світу [2 МАО 1-4.1-

1]; 

- порівнює і впорядковує об’єкти 

навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2]; 

- об ’єднує об’єкти у групу за спільною 

ознакою [2 МАО 1-4.131; 

- розбиває об ’ єкти на групи за спільною 

ознакою [2 МАО 1-4.141 



Зіставляє одержаний результат з 

прогнозованим 
Учень / учениця: 
- прогнозує результат лічби об’єктів 

навколишнього світу, доступних для 

спостереження [2 МАО 1-3.3-1]; 

- припускає, як і на скільки рівних частин 

треба поділити об’єкти / групи об’єктів [2 

МАО 1-3.3-2]; 

- зіставляє одержаний результат лічби 

об’єктів з прогнозованим [2 МАО 1-3.3-3]; 

- виконує перевірку правильності лічби 

довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]; 

- робить висновок про достовірність 

передбаченого результату [2МАО 1-3.3-5] 

Пропонований зміст 
Ознаки об’єктів навколишнього світу: колір, розмір, форма тощо. Спільні та відмінні 

ознаки. Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками. 

Лічба за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова лічба. 

Лічба в прямому і зворотному порядку. Лічба двійками, п’ятірками, десятками. 

Співставлення ймовірного та фактичного результатів лічби. Перевірка правильності лічби 

зручним для себе способом. 

2. Змістова лінія «Числа. Дії з числами» 

1 2 
Лічить об’єкти, позначає числом результат 

лічби; порівнює числа в межах ста та 

упорядковує їх 

Учень/учениця: 
- читає і записує натуральні числа (мінімум 

до 100) та нуль - словами і цифрами[2 МАО 

2-4.2-3]; 

- утворює натуральні числа прилічуванням і 

відлічуванням одиниці [2 МАО 2-4.2-4]; 

- досліджує, що одна і та ж цифра в записі 

числа набуває різних значень залежно від 

своєї позиції [2 МАО 2-4.2-5]; 

- порівнює натуральні числа в межах 100, 

позначає результат порівнювання за 

допомогою знаків >, <, = [2 МАО 2-4.2-6]; 

- співвідносить кількість об’єктів 

навколишнього середовища з відповідним 



натуральним числом і навпаки [2 МАО 2-

4.2-7]; 

- ділить конкретні об’єкти / групи об’єктів 

навпіл, на три, чотири рівні частини (яблуко, 

торт, піца, квадрат, цукерки, зошити, 

книжки та ін.) у процесі гри або імітуючи 

життєві ситуації, описує за допомогою 

відповідних моделей [2 МАО 2-42-8]; 

- демонструє, що таке цілий предмет і його 

частини - половина, третина, чверть [2 МАО 

2-4.2-9] 

Перетворює інформацію (почуту, побачену, 

прочитану) у схему, таблицю, схематичний 

рисунок 

Учень / учениця: 
- знаходить потрібну інформацію, 

використовуючи зокрема й засоби ІКТ [2 

МАО 2-2.1-1]; 

- перетворює інформацію (почуту, 

побачену, прочитану) у схематичний 

рисунок, схему, таблицю, числовий вираз [2 

МАО 2-2.1-2] 

Обирає послідовність дій для розв’язання 

проблемної ситуації 
Учень / учениця: 
- з’ясовує, яка інформація потрібна для 

розв’язування проблемного завдання, в тому 

числі й сюжетних задач (яка 

      

                Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування наукового мислення та культури дослідження; розвиток 

системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної 

поведінки в довкіллі 

            Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в учня/ учениці здатності до зміни навколишнього світу 

засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, культурного й національного 

самовияву. Відповідно до окресленої мети, головними завданнями 

          Метою інформатичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в учня/ учениці здатності до вирішення проблем із 

використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого 

самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві.  

           Реалізація поставленої мети та завдань у початковій школі відбувається за змістовими лініями “Я у світі інформації (Дані. Інформація. 

Моделі)”, “Моя цифрова творчість”, “Комунікація та співпраця”, “Я і цифрові пристрої”, “Відповідальність та безпека в інформаційному 



суспільстві”.  

          Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі для загальної середньої освіти є становлення самостійності учня / учениці, його 

/ її соціальної залученості та активності через формування здорового способу життя, розвиток підприємливості, здатності до співпраці в різних 

середовищах, впевненості в собі та доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку.  

          Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є створення умов для формування в учня / учениці 

початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і 

теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за 

демократичними процедурами.  

          Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-

творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.  

              Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію 

загальної мистецької освіти. 

                Мистецька освітня галузь реалізовуватиметься через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво та 

образотворче мистецтво. 

                 Метою навчання фізичної культури є формування в учня / учениці стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво 

необхідних рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних можливостей організму.              

                 Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

                 У програмі визначено конкретні очікувані результати, які подані за змістовими лініями з урахуванням потенціалу кожної освітньої галузі 

для формування в учнів ключових та предметних компетентностей, наскрізних умінь. 

                  Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

              Освітня програма має корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами 

тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.  

Розділ 5. Освітня програма базової середньої освіти(5-9класи) 

Базова середня освіта – це другий ступінь повної загальної середньої освіти, який відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій. Вона 

передбачає поділ на два цикли: перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи); другий цикл базової загальної середньої 

освіти – базове предметне навчання (7-9 класи). 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової загальної середньої освіти. 

Освітня програма базової середньої освіти розроблена відповідно до 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», на основі Типової освітньої 

програми базової середньої освіти( Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 



середньої освіти ІІ ступеня») 

     Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний 

рік, для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1207,5годин/навчальний рік, для 9-

го класу – 1260 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у річному навчальному плані НВК. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. 

Освітня програма НВК передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти подано за змістовими лініями, окресленими у Державному стандарті базової 

середньої освіти, які має реалізувати вчитель паралельно у рамках кожної освітньої галузі та відповідно обов’язковим результатам навчання. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, до яких належать: 

1. Спілкування державною мовою 

2. Спілкування іноземними мовами 

3. Математична компетентність 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

5. Інформаційно-цифрова компетентність 

6. Уміння вчитися впродовж життя 

7. Ініціативність і підприємливість 

8. Соціальна і громадянська компетентність 

9. Обізнаність і самовираження у сфері культури 

10. Екологічна грамотність і здорове життя 

11. Культурна компетентність 

12. Підприємливість та фінансова грамотність. 

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. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей 

сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, 

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої 

загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

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

Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року 

повинні розпочати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 



· Мова і література 

· Суспільствознавство 

· Мистецтво 

· Математика 

· Природознавство 

· Технології 

· Здоров'я і фізична культура. 

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові 

результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. 

Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та 

літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків 

і ціннісних орієнтацій. Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова, іноземні 

мови, а до літературного — українська література, зарубіжна література. Кожен із компонентів містить кілька наскрізних змістових ліній. 

Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як 

особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному 

українському суспільстві. 

Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та 

провадження практичної діяльності системи ключових, між предметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної 

основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження. 

Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення 

інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції. 

Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для 

реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Ця галузь складається з інформаційно-комунікаційного та технологічного 

компонентів. Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної 

компетентності та ключових компетентностей. 

Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок 

збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

Розділ 6. Освітня програма профільної середньої освіти ( 10-11 класи) 

Профільна середня освіта – це третій рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Освітня програма містить: 

· Загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні загальної середньої освіти та очікувані результати навчання здобувачів освіти. 



· Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою. 

· Опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів. 

· Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення. 

· Форми організації освітнього процесу. 

· Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Освітня програма повної середньої освіти розроблена відповідно до 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», на основі Типової освітньої 

програми профільної середньої освіти (наказ МОН України від 28.11.2019 року № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня». Програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації НВК єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти, 10-11-х класів, складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х 

класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у річному навчальному плані освітнього закладу. 

Освітнім закладом для складання власного навчального плану обрано варіант організації освітнього процесу, що містить перелік базових предметів, 

який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», 

«Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», 

«Захист України». 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, інший 

в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома 

обраними предметами). 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

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

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні; 

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. 

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

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 таких ключових компетентностей учнів: 

1. Спілкування державною мовою 

2. Спілкування іноземними мовами 
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3. Математична компетентність 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

5. Інформаційно-цифрова компетентність 

6. Уміння вчитися впродовж життя 

7. Ініціативність і підприємливість 

8. Соціальна і громадянська компетентність 

9. Обізнаність і самовираження у сфері культури 

10. Екологічна грамотність і здорове життя 

11. Культурна компетентність 

12. Підприємливість та фінансова грамотність 

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. 

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. 

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 01 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. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

· Мови і літератури 

· Суспільствознавство 

· Мистецтво 

· Математика 

· Природознавство 

· Технології 

· Здоров’я і фізична культура 

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові 



результати навчання здобувачів освіти. 

Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та 

літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків 

і ціннісних орієнтацій. Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова та 

іноземні мови, а до літературного - українська та зарубіжна літератури. Кожен із компонентів містить кілька наскрізних змістових ліній. 

Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як 

особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному 

українському суспільстві. Метою навчання історії є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення 

соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. Метою навчання 

суспільствознавчих предметів є створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена 

європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози. 

Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та 

провадження практичної діяльності системи ключових, між предметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної 

основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження. 

Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення 

інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції. 

Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних 

компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. 

Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно- технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для 

реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Ця галузь складається з інформаційно-комунікаційного та технологічного 

компонентів. Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної 

компетентності та ключових компетентностей. Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність, 

що провадиться від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. 

Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок 

збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в 

умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 



здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором; 

- роботу в проектах; 

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 Розділ 7  Річний навчальний план  

Обов'язковим компонентом освітньої програми закладу освіти є навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Зміст 

навчального плану включає коротку пояснювальну записку, в якій описано порядок вивчення окремих навчальних предметів та розподіл годин 

інваріантної і варіативної складових кожного рівня освіти: початкова школа (1-4 класи), базова середня школа (5-9 класи), профільна середня 

школа (10-11 класи). 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

         Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи з українською 

          мовою навчання (1-2класи) 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

  1 2 Разом 

Українська мова 5 5 10 

Іноземна мова 2 3 5 

Математика 3 3 6 

Я досліджую світ* 7 8 15 

Мистецтво** 2 2 4 

Фізична культура *** 3 3 6 

Усього 20+3 21+3 41+6 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 2 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

20 22 42 



Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 25 48 

 

 

 * Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого   предмета: мовно-літературна - 2; математична - 1; природнича, 

технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична - разом 4; інформатика - 1 (у 2 класі) 

 ** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» 

 *** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення   гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 

обов'язково фінансуються 

Типовий навчальний план для 3-4 класів початкової школи з українською 

мовою навчання(3клас) 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

  3 4 Разом 

Українська мова 5 5 10 

Іноземна мова 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Я досліджую світ* 7 7 14 

Інформатика 1 1 2 

Мистецтво** 2 2 4 

Фізична культура *** 3 3 6 

Усього 22+3 22+3 44+6 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 2 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 23 46 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 26 52 

 



                               Навчальний план  

початкової школи з українською мовою навчання (4 клас) 

 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

2 3 4 Разом 

Мови і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 7 28 

Іноземна мова 
2 2 2 7 

Математика Математика 4 4 4 16 

Природознавство Природознавство 2 2 2 8 

Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2 

Мистецтво Мистецтво*/музичне 

мистецтво, образотворче 

мистецтво 

1 1 1 4 

1 1 1 
4 

Технології Трудове навчання 1 1 1 4 

Інформатика 1 1 1 3 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 1 4 

Фізична культура** 3 3 3 12 

Усього 20+3 21+3 21+3 80+12 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

2 2 2 8 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
22 

23 23 
88 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

25 

26 26 100 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво». 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 

обов'язково фінансуються. 

 

 

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

Освітній процес у освітньому закладі організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». інших актів 



законодавства, освітньої програми НВК та спрямовується на розвиток і виявлення обдарувань особистості шляхом формування і застосування її 

компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти. 

На кожному рівні загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) освітній процес організовується та здійснюється з 

урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей. 

І рівень навчання (початкова школа 1-4 класи) 

На першому рівні навчання в учнів закладається готовність до здобуття освіти, формуються загальноосвітні компетенції з предметів державного 

компоненту, основи соціальної адаптації до життєвої компетентності. 

Пріоритетними є виховні, загально навчальні, розвивальні функції. З урахуванням цього в освітньому процесі початкової школи впроваджуються 

технології розвивального навчання та ігрові технології. 

ІІ рівень навчання (базова середня школа 5-9 класи) 

На другому рівні навчання закладається фундамент загальної освітньої підготовки, створюються умови для самореалізації учнів у різних видах 

пізнавальної діяльності на уроках і в позаурочний час. З урахуванням цього вводиться в шкільний компонент поглиблене вивчення окремих 

предметів гуманітарного та природничого спрямування. 

ІІІ рівень навчання (профільна середня школа 10-11 класи) 

На третьому рівні навчання продовжується розвиток навичок самоорганізації і самовиховання, формується психологічна та інтелектуальна 

готовність до професійного та особистісного самовизначення, забезпечується розвиток теоретичного мислення, високий рівень 

загальнокультурного розвитку. З урахуванням цього вводиться профільне навчання. 

Освітній процес у освітнього закладу організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року. 

Тривалість навчального року складає: 

· у початковій школі(1-4 класах) – не менше 720 навчальних годин; 

· у базовій середній(5-9 класах) – не менше 890 навчальних годин; 

· у профільній середній(10-12 класах) – не менше 1110 навчальних 

годин. 

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку 

дитини. 

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків: 

- для 1 класів - 35 хвилин 

- для 2-4 класів - 40 хвилин 

- для 5-11(12) класів - 45 хвилин. 

                    Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних 

ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. 



Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій 

навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. 

         Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки 

та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. 

             Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні 

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

конференції, ділові ігри тощо.  

            Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних 

програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюється у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті 

окремих предметів. 

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному 

розумінні зміни ролі інформації. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння 

приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями. 

               Вчителями освітнього закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних 

методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне 

середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової 

роботи. Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення 

та інше.  

              В умовах карантину володіння ІКТ вчителями стало обов’язковим для проведення дистанційного навчання. 

               Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне 

використання учнями.  

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. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, 

яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Розділ 9. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Відповідно до розділу V Закону України «Про освіту» та забезпечення якості освіти у Ланівській СЗОШ І-ІІІ ст. ефективність реалізації завдань 

освітньої програми закладу регулюється системою внутрішнього забезпечення якості освіти, що складається з таких 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. 

У світлі цілей і задач, визначених даною програмою, зросли вимоги до керівництва освітнього закладу, до організації внутріньошкільного 

контролю, який є регулятором освітнього процесу закладу. Його завдання – всебічне вивчення й аналіз освітнього процесу, об’єктивне оцінювання 

досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координація зусиль відповідно до формування «моделі» випускника, визначеної 

освітньою програмою . 

Вирішення цього завдання забезпечується в закладі шляхом моніторингового дослідження, замовниками якого виступають учасники освітнього 

процесу, зацікавлені в об’єктивному оцінюванні освітніх послуг: 

- учні-випускники освітнього закладу, яких цікавить відповідність здобутого рівня знань і вмінь вимогам закладів вищої освіти, до яких вони 

вступають 

- батьки випускників, яких цікавить, чи відповідає обраний ними заклад загальної середньої освіти цим вимогам 

- педагогічний колектив освітнього закладу та його керівництво, які мають переконатися в тому, що вони відповідають вимогам державних освітніх 

стандартів. 

З огляду на це основним змістом моніторингу закладу освіти є одержання інформації про стан освіти з метою прийняття управлінських рішень 

щодо переведення її на якісно новий рівень. 

Моніторинг в закладі базується на діагностиці, що націлює на постійне спостереження за освітнім процесом з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату. 

  Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів у предметних  олімпіадах різного рівня, 

Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО. 

 

Розділ 10.Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 
Перелік навчальних програм навчального плану 

для вивчення предметів інваріантної складової 

у 1-11 класах у 2020 /2021навчальному році 

 



№ 

з/6

п 

Навчальна 

дисципліна 

К
л
ас

 

Назва програми Видавництво Тип 

(державна 

або 
авторська) 

Ким дозволена для використання 

(ким затверджена) 

І ступінь 

1.  

Українська 

мова 

1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна 
Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

2. Математика 1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

3. Я досліджую 

світ 
1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

4. Іноземна 

мова 

(англійська) 

1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

5 Фізична 

культура 

1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

6. Музичне 
мистецтво 

1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

7. Образотворче 

мистецтво 

1,2,3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

8. Інформатика 3 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти                   

Р. Б. Шияна 

 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 №268 

9.  

Українська 

мова 

4 
 

Українська мова.  

Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. 1– 4 клас. 

М. Вашуленко, К.І. 

Пономарьова, О.Ю. Прищепа 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 
наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

10 Літературне   

читання 

4 Літературне читання.  

Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. 1– 4 клас. 

О.Савченко, В.Мартиненко, 

В. Науменко, Н. Колеснікова 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

11. Іноземна мова 

(англійська) 

4 Іноземні мови. Англійська мова. 
Навчальна програма для 1– 4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
та спеціалізованих шкіл.. 
В.Редько, О.Коваленко, Г.Г. Крючков 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

12 Математика 4 Математика. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1– 4 клас. 

О.В. Онопрієнко, 
С.О. Скворцова, Н.П. Листопад 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

13 Природознавство 4 
 

Природознавство.  

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 
закладів. 1– 4 клас. 
Гільберг Т.Г., Сак Т.В., Біда Д.Д. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

14 Я у світі  Я у світі. Сайт МОН України Державна Наказ Міністерства освіти і 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 3– 4 клас. 

Бібік Н.М., Арцишевський Р.А. 

Пушкарьова Т.Е., Майорський В.В. 

http://www.mon.gov.ua  наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

15 Музичне  

мистецтво 

4 Музичне мистецтво.  

Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1– 4 клас. 
Хлєбнікова Л.О., Дорогань Л.О. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

16 Образотворче 

мистецтво 

4 Образотворче мистецтво.  

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1– 4 клас. 
Шмагало Р.Т.Марчук Ж.С., 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

17 Трудове 

навчання 

4 Трудове навчання. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 1– 4 клас. 
Сидоренко В.К., Мельник О.В, 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

18 Інформатика 4 Інформатика. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1– 4 клас. 

Н. Морзе, Г. Ломаковська, 

Г. Проценко, Й. Ривкінд 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

19 Фізична 

культ ура 

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

Круцевич Т.Ю. 
Єрмолова В.М., Іванова Л.І. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід05.08.2016 № 948 

20 Основи   

здоров ’я 

4 Основи здоров’я.  

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1– 4 клас. 
Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В., 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584 

ІІ ступінь 

21 Українська   мо 5-9 Українська мова. Сайт МОН України Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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 ва  Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською 

мовою навчання. 5-9 класи. 
Г. Шелехова, М.Пентилюк. 

http://www.mon.gov.ua  України від 07.06.2017 №804 

22 Українська 

література 

5-9 
 

Українська література. 
 

5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Мовчан Р.В., Таранік-

Ткачук К.В., Молочко С.Р. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

23 Зарубіжна 

література 

5-9 
 

Зарубіжна література. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В., 

Юлдашева Л.П. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

24 Іноземна мова 

(англійська) 

5-9 
 

Іноземні мови. Англійська мова. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

КарпюкО. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №408 

25 Іноземна мова 
(німецька) 

5-9 
 

Іноземні мови. Англійська мова  
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською 

мовою навчання. 5-9 класи, 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

26 Історія  

України         

(Вступ до 

історії) 

5 ІсторіяУкраїни (Вступ до історії). 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

5 клас. 
Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.02.2019 №236 

27 Всесвітня 
історія. 

Історія 

України 

6 Всесвітня історія.Історія України. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 6 клас. 
Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В. 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 зі 

змінами від 21.02.2019 №236 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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 (інтегрований 
курс) 

     

28 Історія 

України 
7,8,9 

 
Історія України. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 7-9 клас. 

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов 
В.С. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.02.2019 №236 

29 Всесвітня 

історія 

7,8,9 

 
Всесвітня історія. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 7-9 клас. 

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов 
В.С. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 
. 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

30 Музичне 
мистецтво 

5,6,7 
 

Мистецтво. Музичне мистецтво. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-7 класи. 
Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

31 Образотворче 
мистецтво 

5,6,7 Мистецтво. Образотворче 
мистецтво. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-7 класи. 
Масол Л, Коваленко О., Гайдамака О. 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

32 Мистецтво 8,9 
 

Інтегрований курс «Мистецтво» 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 8-9 класи. 
Масол Л, Коваленко О., Гайдамака О. 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

33 Природознавство 5 Природознавство. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5 клас. 

Гільберг Т.Г., Крячко І.П., 

Дементієвська Н.П. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

34 Географія 6-9 Географія. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

6-9 класи. Олійник Я.Б., Гладковський 

Р.В., Вітенко І.М. 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

35 Фізика 7-9 Фізика. 

Програма для загальноосвітніх                     
навчальних закладів. 7 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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   – 9 класи. 

Ляшенко О.І., Бар’яхтар В.Г., Гудзь 
В.В. 

   

36 Хімія 7-9 Хімія. 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

Хімія. 7-9 класи. 
Величко Л.П., Дубовик О.А. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

37 Біологія 6-9 Біологія. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 6-9 класи. 

Костіков І.Ю., Курсон В.В., 
Малікова С.О. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

38 Трудове 

навчання 

5-9 Навчальна програма з трудового 

навчання для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

Сидоренко В.К., Боринець Н.І., 

Терещук А.І. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

39 Фізична 

культура 

5-9 Фізична культура. Навчальна 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

Круцевич Т. Ю., 

Галенко Л.А., Тимчик М.В. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

40 Основи    

здоров ’я 

5-9 Основи здоров'я. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В., Шиян 

О.І. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

41 Математика 5-6 Математика. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 
Бурда М. І., Мальований Ю. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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42 Алгебра 7-9 Математика. Алгебра. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 
Бурда М. І., Мальований Ю. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

43 Геометрія 7-9 Математика. Геометрія. 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 
Бурда М. І., Мальований Ю. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 №804 

44 Інформатика 5-9 Інформатика. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи. 

Завадський І.О., Пасічник 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

45 Основи 
правознавства 

9 Основи правознавства. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 9 клас. 
Т.О.Ремех, Р. Євтушенко, В. Сутковий 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 

ІІІ ступінь 

46 Українська 

мова 

10-11 
 

Українська мова. 

Навчальна програма (профільний 

рівень) 10-11 класи загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Філологічний напрям, профіль – 
українська філологія. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України 

від 23.10.2017 №1407 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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50 Історія   

України 

 

10-11 
Історія України. Всесвітня історія 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
заладів.10-11 класи. 

Рівень стандарту. Мудрий М.М. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки  

від 21.02.2019 №236 

51  
Всесвітня 

історія 

 

10-11 
Історія України. Всесвітня історія 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
заладів.10-11 класи. 
Рівень стандарту. Мудрий М.М. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 №1407 

 

52 Громадян

ська 

освіта  

10 Інтегрований курс «Громадянська 

освіта» 

Навчальна програма інтегрованого 

курсу для 10 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
Рівень стандарту. 
Т.Бакка. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017  №1407 

 

   Мацько Л.І., Груба Т.Л.    

47  

 
Українська 
література 

10-11 Українська література. 
Навчальна програма (рівень 
стандарту) 10-11 класи 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Філологічний напрям, профіль – 

українська філологія. 
Г.О .Усатенко, А. М. Фасоля 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

48  
 

Зарубіжна 

література 

10-11 
 

Зарубіжна література. 

Програма для 10-11 
класівзагальноосвітніхнавчальнихзакл 

адів з українською мовою навчання. 

Рівень стандарту. 
Юлдашева Л.П. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

49  

 
Математика 

10-11 Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 

Програма для учнів 10-11 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 
Рівень стандарту. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 №1407 

http://www.mon.gov.ua/
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http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


53  
 

Іноземна мова 

(англійська) 

10-11 Англійська мова. Навчальні 

програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних 
мов 10-11 класи. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 №1407 

54  
Фізика і 

астрономія 

10-11 Фізика і астрономія. 

Навчальні програми для 10-11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Рівень стандарту. 
Локтєв В. М., Яцків Я. Я. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.11.2017 № 1539 

55  
 

Хімія 

10-11 Хімія. 

Програма для закладів загальної 

середньої освіти. 10-11 класи. Рівень 

стандарту. 
Дубовик О.А., Бобкова О.С. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 
наукиУкраїнивід 23.10.2017 

№1407 

56  

Біологія і 

екологія 

10-11 Біологія і екологія. 

Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти. 10-11 
класи. Рівень стандарту. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

57  
 

Фізична 
культура 

10-11 Фізична культура. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

10-11 класи. 

Рівень стандарту. 

Тимчик Є.Ю. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 №1407 

58  
Захист 
України 

10-11 Захист Вітчизни. 

Навчальна програма для навчальних 

закладів системи загальної середньої 

освіти. 10-11 класи. 
Рівень стандарту. 

Сайт МОН України 
http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

59  

 
Інформатика 

10-11 Інформатика. 

Навчальна програма вибірково- 

обов’язкового предмета учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних  

закладів. 
Рівень стандарту. 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 

№1407 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 ЛАНІВСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ 

 

60  
Технології 

10-11 Технології. Навчальна програма. 

Рівень стандарту. 10-11 класи. 

Терещук А.І., 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 №1407 

61  
Географія 

10-11 
Географія 

Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти. 10-

11кл. Рівень стандарту 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

23.10.2017 №1407 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 ЛАНІВСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ 

 

1 - 2 КЛАС НА 2019 – 2020 н. р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість 

годин 

1 2 

Українська мова 5 5 

Англійська мова 2 3 

Математика 3 3 

Я досліджую світ 7 8 

Образотворче мистецтво 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Фізична культура  3 3 

Усього 19+3 21+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи) 

23 25 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 ЛАНІВСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ 

                                                                                       3 КЛАС НА 2020 – 2021 н. р. 
 

 

 
 
  

Навчальні предмети 
                      Кількість годин 

3 

Українська мова 5 

Англійська мова 3 

Математика 4 

Я досліджую світ 7 

Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво 1 

Фізична культура  3 

Інформатика 1 

Усього 22+3 

 Курси за вибором 
 

Основи християнської етики 0,5 

Проведення індивідуальних консультацій та групових  занять  

0,5 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи) 

26 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                  НАВЧАЛЬНИЙ            ПЛАН             ЛАНІВСЬКОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

                                                      4 КЛАСУ НА 2020-2021 н. р. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Навчальні 

предмети 

                     Кількість годин 

                            Класи 

 4 

1. Українська мова  4 

2. Літературне читання                                            3+1 

3. Англійська мова  2 

4. Математика   4 

5. Я у світі  1 

6. Природознавство  2 

7. Музичне мистецтво  1 

8. Образотворче мистецтво  1 

9. Трудове навчання  1 

10. Інформатика  1 

11. Фізична культура  3 

12. Основи здоров’я  1 

                   Разом  24+1 

  Курси за вибором 

Основи християнської етики               0,5 

Індивідуально групові 

 заняття 

 

             

 

 

               0,5 

 

 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

 

 

 

             23 

Всього                26 



 

 
                                                                                                                                               НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН  

                                                                                                                                                        ЛАНІВСЬКОЇ 
                                                             СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ  5 - 9 КЛАСІВ  НА 2020 – 2021 н. р. 

 

 

 

 

№ 

п/п Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

1. 

Українська мова  
3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0.5 2+0,5 2 

2. 
Українська література 

2 2 2 2 2 

3. Зарубіжна література 2 2 2       2 2 

4. Німецька мова 2 2 2 2 2 

5. Англійська мова 3 2 2 2 2 

6. Математика 4+0,5 4+1 - - - 

7. Алгебра - - 2+1 2 2 

8. Геометрія - - 2 2 2 

9. Інформатика 1 1 1 2 2 

10. Історія України 1 - 1 1,5 1,5 

11. Всесвітня історія. Історія України (інт. курс) - 2 - - - 

12 Всесвітня історія. - - 1 1 1 

13 Правознавство - - - - 1 

14 Природознавство 2 - - - - 

15 Біологія - 2 2 2 2 

16 Географія - 2+0,5  2    2+0,5 1,5+0,5 

17 Фізика - - 2 2 3 

18 Хімія - - 1,5 2 2 

19 Музичне мистецтво  1 1 1 - - 

20 Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 

21 Фізична культура 3 3 3 3 3 

22 Трудове навчання 2 2 1 1 1 

23 Основи здоров’я 1 1 1      1 1 

24 Мистецтво    1 1 

Разом 
28,5+1 30,5+2 32+1,5 32,5+1 34+0,5 

                               Курси за вибором 
1 Основи християнської етики 1 1 1 - - 

Разом 
1 1 1 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                                                                                             ЛАНІВСЬКОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ  

    10 – 11 КЛАС НА 2020 – 2021 н. р. 

 
 

 

 

Гранично – допустиме навантаження на одного 

учня при 5 – ти денному робочому тижні 
28 31 32 33 33 

 Факультативи 
1 Народознавство - 0,5 0,5 0.5 0,5 

2 Основи християнської етики - - - 1 1 

3 Німецька мова 0,5 - - 0,5 - 

4 Біологія - - - 0,5 - 

Разом 
0,5 0,5 0,5 2,5 1,5 

Всього 31 34 35 36 36 

№ 

п/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

10кл. 11кл. 

1. 

Українська мова  
   4 4 

2. 
Українська література 

                         2+1                   2+2 

3. Зарубіжна  література                          1 1 

4. Німецька мова (друга)                          2 2 

5. Англійська мова                           2 2 

6 Математика ( алгебра і початки аналізу та геометрія)                          3    3+1 

7 Інформатика                          1,5  1,5 

8. Історія України                          1,5+0,5  1,5 

9. Всесвітня історія                          1 1 

10. Громадянська освіта                          2  

11. Біологія і екологія                          2 2 

12 Географія                          1,5+0,5 1 

13 Фізика                          3 3 

14  Астрономія  1 

15 Хімія                          1,5 2 

16 Фізична культура                          3 3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
                                                                                                Гарбар Вікторії, учениці 6класу 

   
Ланівської СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ  

   НА 2020 – 2021 н. р. 

за програмою для дітей з порушенням слуху 

 
 

 

 

17 Захист України / основи медичних знань                          1,5/1,5   1,5 

18 Технології                          1,5   1,5 

Разом 
                 34+2                33+3 

Гранично – допустиме навантаження на одного 

учня при 5 – ти денному робочому тижні 
      33 33 

Факультативи 

1. Основи християнської етики        0,5  

Разом 
         0,5  

 Індивідуальні та групові заняття   

    1. Математика (алгебра і початки аналізу)       1 1 

    2.        Географія         0,5     1 

Разом       1,5 2 

Всього    38 38 

№ 

п/п 
Навчальні предмети 

6кл. 

1. 

Українська мова  
3+1 

2. 

Українська література 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

3. Зарубіжна література 1 

5. Англійська мова 2 

6. Математика 4+1 

7. Алгебра - 

8. Геометрія - 

9. Інформатика 1 

10. Історія України - 

11. Всесвітня історія. Історія України (інт. курс) 2 

12 Всесвітня історія. - 

13 Правознавство - 

14 Природознавство - 

15 Біологія 1 

16 Географія 2 

17 Фізика - 

18 Хімія - 

19 Музичне мистецтво  1 

20 Образотворче мистецтво 1 

21 Фізична культура 2 

22 Трудове навчання 3 

23 Основи здоров’я 1 

Разом 
28 

Гранично – допустиме навантаження  при 5 – 

тиденному робочому тижні 
28 

  
Корекційно-розвиткові: 

 

1 Заняття з практичним психологом 2 

2 Заняття з вчителем-логопедом 3 

Разом 
5 

Всього 33 
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