
 



 

1.Пояснювальна записка 

 

Освітня програма Охтирської загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів №1 

Охтирської міської ради Сумської області є наскрізною, оскільки охоплює освіту на І 

(початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) та ІІІ (профільна середня освіта) ступенях 

навчання. 

Реквізити закладу: Сумська область, м. Охтирка, вул. Перемоги,2 сайт: 

https://1.school.sumy.ua/ 

Освітня програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 

87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ№ 688 від 24.07.2019№ 898 від 30.09.2020 та 

від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти»зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 від 

07.08.2013№ 143 від 26.02.2020 та на підставі типових освітніх програм, затверджених 

наказами МОН України від 21.03.2018 № 268 та від 20.04.2018 №№ 405, 407, 408 «Про 

затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти». 

Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання 

(компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом   загальної середньої 

освіти. 

 Мета освітньої програмиЗабезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти; реалізація праварівного доступу до якісної освіти; формування 

в здобувачів освіти ключових компетентностей, необхідних для їх успішної 

самореалізації. 

Основні завдання  

 забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, 

підвищення якості освіти та освітньої діяльності; 

 формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

середовища; 

 інформатизація освітнього процесу; 

 створення наскрізної виховної системи; 

 інноваційна діяльність закладу; 

 забезпечення методичного супроводу освітньої діяльності педагогічних працівників у 

процесівпровадження оновлених програм;; 

 дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу; 

 створення в закладі атмосфери толерантності, довіри, взаємоповаги для посилення 

мотиваціїздобувачів освіти до навчання, для розвитку здатності до самоосвіти, до 

навчання впродовж життя; 

 забезпечення якісної організації профільного навчання на основі максимального 

врахуванняінтересів, нахилів, здібностей кожного здобувача освіти, відповідно до Закону 

України «Про освіту»; 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2013-%D0%BF#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2013-%D0%BF#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2020-%D0%BF#n10


Структура 2021- 2022 навчального року 

 

2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2021 року святом  Дня знань. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою з осінніми, зимовими, 

весняними канікулами. Орієнтовна структура навчального року: 

І семестр - з 01.09.2021 по 30.12.2021  

ІІ семестр - з 10.01.2022 по 03.06.2022  

Осінні канікули - з 22.10.2021 по 31.10.2021 

Зимові канікули - з 31.12.2021 по 09.01.2022  

Весняні канікули - з 18.03.2022 по 27.03.2022  

  3 червня 2022 року  - свято Останнього дзвінка. 

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової, основної, старшої школи (у вигляді ЗНО). 

Орієнтовні дати вручення документів про освіту для випускників 9-х класів – 17 

червня, 11-х класів – 30  червня  2022 року. 

 2.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 

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. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

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

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

розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої 

освіти.Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

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

підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати 

здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти за інших умов. 

3.Загальний обсяг навчального навантаження 

Кількість класів:  

1–4 кл. – 13; 5–9 кл. – 17; 10–11 кл. –5. 

Орієнтовна кількість учнів:    

1–4 кл. –370 ; 5–9 кл. – 469; 10–11 кл. – 122 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про 

загальну середню освіту» (ст. 14). 

Середня наповнюваність класів складає: 



1–4 кл. – 29; 5–9 кл. – 28,7; 10–11 кл. – 25. 

Всього класів – 35, учнів – 961, середня наповнюваність – 27,4 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів складає 3500 

годин/навчальний рік: для учнів 1-х класів – 805 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 

875 годин/начальний рік, для 3-х класів – 910 годин /навчальний рік, для 4-х – класів – 910 

годин/навчальний рік. 

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

середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 

годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 

1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів 

– 1260 годин/навчальний рік. 

      Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти 

для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 

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

 Профільне навчання в  10-11 класі за вибором учнів та батьків буде здійснюватись 

шляхом диференціації навчального процесу.  

 

Клас   Клас  

10-А 

11-А 

З поглибленим вивченням 

математики 

10-Б 

11-Б 

З поглибленим вивченням 

біології 

10-В З поглибленим вивченням 

інформатики 

 

 

 Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до 

вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних 

норм. 

 Години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого 

навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392.  

Навчальні плани складені відповідно до Типових навчальних планів (додаються):  

 для 1-А,В класів, 2-Б,В класів – за Типовою освітньою програмою розробленої під 

керівництвом  Шияна Р.Б (Наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 ); 

 для 3-Б,В класів,4-Б,В,Г класів –за Типовою освітньою програмою розробленої під 

керівництвом  Шияна Р.Б (Наказ МОН України від 08.10.2019 №1273 ); 

 для 1-Б,2-А класів - заосвітньою програмою, що реалізовує інтегровану освітню 

систему для початкової школи А.Д.Цимбалару «Світ чекає крилатих» (Лист Державної 

служби якості освіти від 22.09.2020 № 01/01-23/1115), таблиця 1; 

 для 3-А,4-А класів - за освітньою програмою, що реалізовує інтегровану освітню 

систему для початкової школи А.Д.Цимбалару «Світ чекає крилатих» (Лист Державної 

служби якості освіти від 22.09.2020 № 01/01-23/1115), таблиця 2; 

- для 5-9 класах  – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1;  

- для 10-11-го класу – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 408, таблиці 2,3; 



 

Навчання у школиІ ступеня (початкова освіта) передбачає реалізацію таких освітніх 

галузей: 

Мовно-літературна, у тому числі: 

Рідномовна освіта (українська мова та література; (МОВ1) 

Іншомовна освіта (ІНО)(англійська) 

Математична (МАО) 

Природнича (ПРО) 

Технологічна (ТЕО) 

Інформатична (ІФО) 

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

Громадянська та історична (ГІО) 

Мистецька (МИО) 

Фізкультурна (ФІО) 

«Мовно-літературна», яка реалізується у навчальних предметах «Українська мова», 

«Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» (мовно-літературна галузь) включає 2 години на тиждень української 

мови 

 У межах освітньої галузі «Мовно-літературна» у 1-А,В,2-Б,В,3-Б,В,4-Б,В,Г класах 

вивчатимуться предмети «Українська мова» та «Англійська мова» з таким розподілом 

годин: 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови, 2 години на 

тиждень – на вивчення англійської мови в 1-А,В, класах, 3 години на тиждень – у 2-Б,В, 3-

Б,В,4-Б,В,Г класах. Освітня галузь «Математична» реалізується у навчальному предметі 

«Математика» у 1-2-х класах 3 години на тиждень  та інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ» - 1 година на тиждень, у 3-4-х класах 4 години на тиждень та  інтегрованому курсі 

«Я досліджую світ» 1 година на тиждень.  Освітні галузі «Природнича», «Технологічна», 

«Інформатична», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична» 

реалізуватимуться через інтегрований предмет «Я досліджую світ»». На його вивчення 

виділено 7 години на тиждень у 1-х класах, та 8 годин на тиждень у 2-х класах, у 3-4 

класах – 7 годин на тиждень, а освітня галузь «Інформатична» реалізується у навчальному 

предметі «Інформатика» по 1 годині на тиждень. Освітня галузь «Мистецька» реалізується 

через предмети «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» по 1 годині на 

тиждень. Освітня галузь «Фізкультурна» буде реалізуватися через предмет «Фізична 

культура» (3 години на тиждень). 

 У межах освітньої галузі «Мовно-літературна» у 1-Б,2-А, 3-А,4-А класах 

вивчатимуться предмети: «Українська мова» та «Англійська мова» з таким розподілом 

годин: 7 годин на тиждень використовується на вивчення української мови, 2 години на 

тиждень – на вивчення англійської мови в 1-А,Б, класах, 3 години на тиждень – у 2-А,Б,В, 

4-А,Б,В,Г класах. 

 Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська 

та історична» реалізуватимуться через інтегрований предмет «Всесвіт». На його вивчення 

виділено 3 години на тиждень. 

 У 1-Б,2-А класах освітні галузі «Математична», «Мистецька», «Технологічна» 

реалізуються через інтегрований предмет «Математика», у якому на реалізацію 

математичного компоненту відводиться 4 години, а технологічного й мистецького по 0,5 



годин. У 3-А,4-А класах у межах освітньої галузі «Математична» викладається предмет 

«Математика». Тож інтегрований предмет «Математика» у 1-Б,2-А класах та предмет 

«Математика» у 3-А,4-А класах мають математичний і логічний складники й 

викладаються 5 годин на тиждень. 

 Освітні галузі «Мистецька», «Технологічна» та «Інформатична» реалізуються через 

інтегрований предмет «Арт-технології та інформатика (ІКТ)», який забезпечує 

організацію навчальної діяльності учнів переважно за музично-ритмічним, вербально-

лінгвістичним та моторно-рухливим стилями. Програму цього предмета структуровано за 

концентрами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Handmade-мистецтво», а 

з другого класу концентр «Інформатика (ІКТ)». У 3-А,4-А класах на їх вивчення виділено 

по 1 годині на тиждень, а в 1-Б, 2-А класах на «Образотворче мистецтво» та «Handmade-

мистецтво» - по 0,5 годин, а на «Музичне мистецтво» та «Інформатика (ІКТ)» - 1 годину. 

 Освітня галузь «Фізкультурна» буде реалізуватися через предмет «Фізична 

культура» (3 години на тиждень). 

 Концентри «Театральне мистецтво» та «Мистецтво слова» винесено у варіативний 

складник. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класах – 35 хвилин,  2-4 класах – 

40 хвилин. 

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в 

навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх 

потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо. 

Варіативна частина  навчального плану 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класів представлена 

введенням додаткової години на вивчення предметів  Театральне  мистецтво 0,5 год на 

тижденьта предмету  Мистецтво слова 0,5 год на тиждень відповідно типового 

навчального плану інтегрованої  освітньої програми для початкової школи А.Д.Цимбалару 

«Світ чекає крилатих». 

 Варіативна частина навчального плану 2-4-х класів представлена введенням 

додаткової години на вивчення курсу Риторика (автор В.Науменко, М.Захарійчук, Лист 

ІМЗО від 02.07.2019 №22.1/12-Г-528)  відповідно до методичних рекомендацій 

Міністерства освіти та науки України та з метою забезпечення формування особистості, 

яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала 

свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського 

народу,  згідно  нового Державного стандарту початкової загальної освіти  1 година на 

тиждень.  

Навчання у школиІІ ступеня (базова середня освіта) передбачає реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі 

предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну складову.  

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь 

тощо. 

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

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 



предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчальних планів.  

Перелік освітніх галузей. 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальнихпрограмах. 

 Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Тривалість уроків у5-9 класах – 45 хвилин. 

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України 

(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  за 

індивідуальними навчальними планами, на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах зі змінами, затвердженого МОН України № 8 від 

12.01.2016 з метою рівного доступу до якісної освіти в освітній програмі  передбачені 

години для індивідуальної форми навчання для учнів, які потребують корекції фізичного 

та розумового (психічного) розвитку, а саме: для учня   6-Г класу – за Типовою 

освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей 

з особливими освітніми потребами, затвердженого наказом міністерства освіти і науки 

України від 12.06.2018 №627 ( таблиця  16); 

Навчання у школиІІІ ступеня (профільна середня освіта)  

Перелік освітніх галузей. 

Профільна освіта (10-11 кл.) 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Естетична культура 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Профільне навчання в 10-11 класах визначається  за вибором учнів та батьків 

згідно з рішенням педагогічної ради.  

Навчальний план для 10- 11 класу розроблено відповідно до Державного стандарту. 

Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення 

базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів. Навчальний 

план 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», передбачено вивчення окремих природничих 

дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична 

культура», «Захист Вітчизни».  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується 

вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» (1,5 години), «Мистецтво» (1,5 

години),  що вивчаються на рівні стандарту.  

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. 

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона 

має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і 

діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.  

 У 10-Б класі   для  підсилення вивчення спеціалізованого предмету введено курс за 

вибором  «Роз’язування задач з генетики» ( автор Кушнір А.І., лист ІМЗО від 20.08.2019 

№22.1/12-Г-873)-1 година  на тиждень.  

          З метою підготовки  учнів 10 класу до ЗНО, забезпечення свідомого та якісного 

оволодіння учнями системою знань, необхідних у подальшому житті, виходячи з цілей 

профілізації навчання та  усвідомленого й відповідального  вибору  сфери  майбутньої 

професійної діяльності, а також враховуючи побажання учнів, батьків,  виділено час  на 

підсилення базових предметів: українська мова – 1год ( 10-А, 10-Б), математика -1 год (10-

Б) 

 У 11-Б класі   для  підсилення вивчення спеціалізованого предмету введено 

факультативний курс  «Узагальнення шкільного курсу біології» ( автор Кушнір А.І., лист 

ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/12-Г-873)-1 година  на тиждень. 

У 11-Б класі введено додаткову годину на вивчення математики. 

           З метою підготовки  учнів 11 класу до ЗНО, забезпечення свідомого та якісного 

оволодіння учнями системою знань, необхідних у подальшому житті, виходячи з цілей 

профілізації навчання та  усвідомленого й відповідального  вибору  сфери  майбутньої 

професійної діяльності, а також враховуючи побажання учнів, батьків,  виділено час  на 

підсилення базових предметів: українська мова – 1год, англійська мова -1-год. 

 Відповідно до наказу МОН  «Про внесення змін до типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 28.11.2019 №1493  Вивчення базового 

предмета «Фізика і астрономія» здійснюється як один предмет «Фізика і астрономія» за 

програмою авторського колективу  під керівництвом Ляшенка О.І. 

 Відповідно до Постанови  Кабінету міністрів України від 26 лютого 2020 року № 

143 «Про внесення деяких змін до постанов Кабінету міністрів України» назву 

навчального предмета «Захист Вітчизни» змінено на «Захист України». 

 Наказу МОН  України «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня»  від 31.03.022020 № 464  (лист № 1/9-205 від 10 

квітня 2020 року «Щодо зміни назви предмета») змінено назву предмета «Захист 

Вітчизни» на  «Захист України». 

 

https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lyst-MON-shhodo-perejmen.1020_vH_1_9-205.pdf
https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lyst-MON-shhodo-perejmen.1020_vH_1_9-205.pdf


Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

Освітня програма  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 для осіб з 

особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від  12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими 

освітніми потребами». 

Кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів 

визначається наказом директора школи та затверджується відділом освіти відповідно до 

кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог 

Державних стандартів загальної середньої освіти і становить: 

 1-4 класи – 5 год.на тиждень на кожного учня; 

 5-9 класи – 8 год.на тиждень на кожного учня; 

 10-11 класи – 12 год.на тиждень на кожного учня. 

 Кількість навчальних годин для організації навчання за індивідуальною формою для 

осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів, відповідно до 

кількості предметів інваріантної складової навчального плану визначається наказом 

керівника навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і 

становить: 

 1-4 класи - 10 год.на тиждень на кожного учня; 

 5-9 класи - 14 год.на тиждень на кожного учня; 

 10-11класи - 16 год.на тиждень на кожного учня. 

 Для індивідуальної форми навчання  перелік навчальних предметів, послідовність їх 

вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в межах 

тижневого навантаження визначає індивідуальний навчальний план. 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011 р. № 872 «Про 

затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладів», на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, бажання батьків  та з метою реалізації 

права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізацію та інтеграцію в суспільство в  відкрито  інклюзивні класи 

 Освітній процес у 1-А,2-В,3-В,4-В,6-Г,7-Г класі з інклюзивним навчанням 

здійснюється відповідно до навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, 

складеного на основі типових навчальних планів та програм, рекомендованими МОН для 

загальноосвітніх навчальних закладів ( пункт 9 Положення про інклюзивне навчання із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017). 

 Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися 

індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма ( пункт 10  

Положення про інклюзивне навчання із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 

588 від 09.08.2017) 

 

 4. Опис очікуваних результатів 

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких 

додається. 

 5.Перелік варіантів типових навчальних  планів та модельних навчальних 

програм 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF/paran18#n18


Перелік навчальних програм за якими здійснюється вивчення предметів 

інваріантної складової навчального плану  для 5-9 класів  

№ 

з/п 

Клас Назва навчальної програми Наказ, яким 

затверджено  

Рівень 

вивчення 

(для ІІІ 

ступеня) 

1 1А,В 

2-Б,В  

Типова освітня програма для 

1-2 класів (автор Шиян Р.Б.) 

Наказ МОН України 

від 08.10.2019 №1272  

 

2 3-Б,В, 

4-Б,В,Г 

Типова освітня програма для 

3-4 класів (автор Шиян Р.Б.) 

Наказ МОН України 

від 08.10.2019 №1273 

 

3 1-Б,2-А 

3-А,4-

А 

Освітня програма, що 

реалізовує інтегровану 

освітню систему для 

початкової школи 

А.Д.Цимбалару «Світ чекає 

крилатих» 

Лист Державної 

служби якості освіти 

від 22.09.2020 № 

01/01-23/1115 

 

4 5-9 Основи здоров’я  5-9 класи. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

5 5-7 Історія України, Всесвітня 

історія 5-9 класи 

Наказ МОН від 

21.02.2019 № 236 

 

6 5 Природознавство, 5 клас  Наказ МОН від 

07.06.2017  №804 

 

7 6-9 Програма з біології для 6-9 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(оновлена) 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

8  Програма з географії для 6-9 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(оновлена) 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

9 5-9  «Мистецтво 5-9 класи» Автор 

Л.Масол. Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 від 804 

 

10 5-9 Трудове навчання для 5-9 

класів (дівчата). Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

11 5-9 Трудове навчання для 5-9 

класів (хлопці). Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 



12 5-9 Програма із зарубіжної 

літератури для 5-9 класів  

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804  

 

13 6-9 Навчальна програма з 

географії для 6-9 класів  

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

14 8-9 Програма з біології 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим 

вивченням біології 

Наказ МОН від 

17.07.2013 № 983 

 

15 7-9 Хімія 7-9 класи (рівень 

стандарту) 

Наказ МОН від 

07.06.2017 №804 

 

16 5-9 Навчальна програма з 

математики для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

17 8-9 Навчальна програма 

поглибленого вивчення 

математики у 8-9 класах 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

17.07.2013№ 983 

 

18 5-9 Програма з фізичної культури  

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-9 класів 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

 

19 7-9 Програма курсу 

«Інформатика» для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від  

29.05.2015 № 585 

 

20 5-6 Програма курсу 

«Інформатика» для 9 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

21 7-9 Навчальна програма з фізики 

7-9 класи 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

22 5-9 Навчальна програма з 

англійської мови для учнів 

закладів загальної освіти  ІІ 

ступеня  

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

23 5-9 Навчальна програма з 

української мови в 5-9 класах 

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

24 9 Навчальна програма основ 

правознавства   

Наказ МОН від 

07.06.2017 №804 

 

25 5-9 Українська література. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Наказ МОН від 

07.06.2017 № 804 

 

 



Перелік навчальних програм за якими здійснюється вивчення предметів 

інваріантної складової навчального плану  для 10 -11класів  

№ 

з/п 

Клас Назва навчальної програми Наказ, яким 

затверджено  

Рівень 

вивчення 

(для ІІІ 

ступеня) 

1 10-11 «Мистецтво. 10-11»  Автор 

Л.Масол 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

(рівень 

стандарту) 

2 10-11  Програма з математики для 

10-11 класів  

Наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Рівень 

стандарту 

3 10-11 Програма з математики 10-11 

класів для профільного 

навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів рівень стандарту, 

академічний рівень, 

профільний 

Наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Профільний 

рівень 

4 10-11 Історія України, Всесвітня 

історія. Навчальна програма 

інтегрованого курсу для 10 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наказ МОН 

23.10.2017 №1407; 

Наказ МОН від 

21.02.2019 № 236 

Рівень 

стандарту. 

5 10-11 Програма із зарубіжної 

літератури для 10 класів для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

Рівень 

стандарту 

6 10-11 Програма з біології 10-11 

класів  

Наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Рівень 

стандарту 

7 10-11 Програма з біології 10-11 

класів для профільного 

навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів рівень стандарту, 

академічний рівень, 

профільний  

Наказ МОН від 

23.10..2017 № 1407 

Профільний 

рівень 

8 10-11 Хімія 10-11 класи  Наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Рівень 

стандарту 

9 10-11 Навчальна програма з 

географії 10-11 класи  

Наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407 

Рівень 

стандарту 

10 10-11 Навчальна програма з 

інформатики (рівень 

стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл 

Наказ МОН від № 

1407 від 23.10.2017 

року 

 

Рівень 

стандарту 

11 10-11 Навчальна програма з Наказ МОН від Рівень 



української мови в 10-11 – за 

навчальними програмами  

23.10.2017 №1407 стандарту 

12 10-11 Навчальна програма Захисту 

України 

Наказ МОН від 

04.11.2020 №1377 

Рівень 

стандарту 

13 10-11 Українська література. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наказ МОН від 

23.10.2017 №1407 

Рівень 

стандарту 



Перелік програм, за якими здійснюється  вивчення предметів варіативної складової  

навчального плану 

№ 

з/п 

Клас Назва курсу за 

вибором чи 

факультативу 

 

К-ть годин  

за 

навчальним 

планом 

Яким 

чином 

використані 

Назва та автор 

програми, лист 

Міністерства, яким 

рекомендовано 

використання даної 

програми  

1 2-4  

 

Риторика 1  Навчальна програма 

«Риторика»(Програми 

курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна 

складова Типових 

навчальних планів 1-4 

класи. Книга 1) 

Науменко  В.О.,  

Захарійчук М.Д. 

Лист ІМЗО від 

02.07.2019 №22.1/12-Г-

528 

2 10-Б Курс за 

вибором 

«Роз’язування 

задач з 

генетики» 

1  Збірник навчальних 

програм курсів за 

вибором та 

факультативів для до 

профільної підготовки 

та профільного 

навчання – Кам’янець – 

Подільський: Аксіома, 

2009.Лист ДНУ 

«Інститут інноваційних 

технологій і змісту 

освіти» МОН України 

від , лист ІМЗО від 

20.08.2019 №22.1/12-Г-

873) 

3  11-Б Факультатив 

«Узагальнення 

шкільного 

курсу з 

біології»  

  Збірник навчальних 

програм курсів за 

вибором та 

факультативів для до 

профільної підготовки 

та профільного 

навчання – Кам’янець – 

Подільський: Аксіома, 

2009.Лист ДНУ 



«Інститут інноваційних 

технологій і змісту 

освіти» МОН України 

від , лист ІМЗО від 

20.08.2019 №22.1/12-Г-

873) 

 

 6.Форми організації освітнього процесу та методи навчання 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 

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

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

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

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. 

Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, 

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

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

спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації 

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

засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

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

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

конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому 

обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і 

формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних 

практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, 

менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та 

практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 

заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій 

учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. 

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на 

заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова 

конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 

учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні 

зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та 

спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. 



Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових 

консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у 

змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. 

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту 

предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується 

для вечірньої форми здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої 

освіти.  

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

з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно 

виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

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

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

консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, 

отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями 

по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).  

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

умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують 

самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Відповідно до  наказу МОН  від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання» в закладі  за потреби застосовуються технології дистанційного 

та/або змішаного навчання. 

Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі 

відповідно до пункту 2 цього розділу приймається педагогічною радою закладу освіти до 

початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, 

що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання). 

Упродовж навчального року використання технологій дистанційного навчання для 

вивчення окремих тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів), проведення окремих 

навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів може 

здійснюватися за ініціативою педагогічних працівників (з відповідним узгодженням 

розкладу навчальних занять). 



Використання технологій дистанційного навчання відповідно до підпунктів 4, 6 

пункту 1 цього розділу може здійснюватися на підставі особистої заяви повнолітньої 

особи або одного з батьків учня (для неповнолітніх осіб) зі складанням індивідуального 

навчального плану. У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного 

навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, 

персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, 

відеоконференцзв’язку). 

Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів) освітній 

процес у закладі освіти за рішенням педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за 

якого окремі теми з навчального предмету (інтегрованого курсу) частиною учнів класу 

вивчаються очно, іншою частиною учнів класу - дистанційно (в асинхронному режимі, з 

можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному 

режимі). При цьому для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з 

метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти. 

 

 7. Опис інструментарію оцінювання 

 Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: 

1) формувальне (поточне) оцінювання; 

2) підсумкове оцінювання (семестрове та річне); 

3) державна підсумкова атестація учнів; 

4) зовнішнє незалежне оцінювання. 

 Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у школі визначаються на основі 

положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти (можливі інші критерії, правила і процедури 

оцінювання здобувачів освіти, що визначаються документами закладу освіти та не 

суперечать чинному законодавству). 

 Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1-4 класів 

відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти здійснюють у процесі 

формувального оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів й 

ходу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудови 

індивідуальної траєкторії особистості та підсумкового оцінювання, метою якого є 

співвіднесення навчальних досягнень учнів з  обов’язковими/ очікуваними результатами 

навчання визначеними Державним стандартом/освітньою програмою. Результат 

особистісних надбань учнів у 1-4 класах виражають вербальною оцінкою, а об’єктивних 

результатів навчання учнів 1-2 класів – вербальною оцінкою, 3-4 класів – вербальною 

оцінкою або рівневою оцінкою за рішенням педагогічної ради закладу (наказ МОН 

України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти». 

 Формувальне оцінювання спрямовують на з'ясування індивідуальних проблем в 

опануванні учнем програмовим матеріалом та запобігання утруднень на подальших 

етапах навчання. Задля цього учителю  здійснює постійне спостереження за динамікою 

розвитку особистісних якостей учнів, рівня сформованості у нього певних навчальних дій, 

що співвідносяться з очікуваними результатами, сприяє формуванню впевненості щодо 

власних можливостей та навичок учіння. За потреби коригує навчальний поступ учнів. 



Результати формувального оцінювання відображаються вербальною оцінкою учителя / 

учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів, при цьому учитель 

озвучує оцінювальне судження після того, як висловили думку учні. 

 Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час 

підсумкового оцінювання  зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними 

результатами навчання, визначеними в освітній програмі з урахуванням Орієнтовної 

рамки оцінювання. Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік 

можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи 

оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв'язку 

з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.  

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

метою моніторингу  якості освіти проводиться  державна підсумкова атестація здобувачів 

початкової освіти, результати якої не впливають на підсумкову оцінку за рік. 

 У свідоцтві досягнень надається розгорнута характеристика результатів навчання 

учнів здобутих протягом навчального року. 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною 

шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 

загальної середньої освіти»). 

          Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, 

достатній, високий. 

 Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної 

роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної 

(індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, 

контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.). 

 5. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-

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

(відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти»). 

 Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів 

інваріантної складової навчального плану закладу. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів базової та старшої школи 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів 

I. Початковий 

1 Учні розрізняють об’єкти вивчення 

2 
Учні відтворюють незначну частину навчального 

матеріалу, мають нечіткі уявлення про об’єкт вивчення 

3 
Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконують елементарні завдання 



II. Середній 

4 

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний 

навчальний матеріал, можуть повторити за зразком 

певну операцію, дію 

5 

Учні відтворюють основний навчальний матеріал, 

здатні з помилками й неточностями дати визначення 

понять, сформулювати правило 

6 

Учні виявляють знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповіді їх 

правильні, але недостатньо осмислені. Вміють 

застосовувати знання при виконанні завдань за 

зразком 

III. Достатній 

7 

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, 

знають основоположні теорії і факти, вміють наводити 

окремі власні приклади на підтвердження певних 

думок, частково контролюють власні навчальні дії 

8 

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити 

висновки, загалом контролюють власну діяльність. 

Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності 

9 

Учні добре володіють вивченим матеріалом, 

застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють 

аналізувати й систематизувати інформацію, 

використовують загальновідомі докази із самостійною 

і правильною аргументацією 

IV. Високий 

10 

Учні мають повні, глибокі знання, здатні 

використовувати їх у практичній діяльності, робити 

висновки, узагальнення 

11 

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовують їх у різних 

ситуаціях, уміють знаходити інформацію та 

аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми 

12 

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено 

використовують їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно 

користуватися джерелами інформації, приймати 



рішення 

 6. Видами оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. 

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в 

оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних 

програм. 

 Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння 

та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-

ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. 

 Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними 

завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих 

елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх 

тем, закріплення знань, умінь і навичок. Інформація, отримана на підставі поточного 

контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці. 

 Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати 

вивчення теми (розділу). 

 Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: 

• усунення безсистемності в оцінюванні; 

• підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

• індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

• систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

• концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета. 

 Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями 

матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів 

навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) 

та навчальної активності школярів. 

 Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з 

тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов’язкових робіт і 

термінами їх проведення; умовами оцінювання. 

 Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік – 

на основі семестрових оцінок. 

 Учень має право на корегування семестрової й річної оцінки. 

 7. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 

 Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 

орієнтоване: 

· на учня й передбачає вимірювання його індивідуального прогресу 

· на освітні стандарти та здійснюється в межах освітніх програм відповідно до адаптацій 

чи модифікацій, ІПР, у тому числі якщо учень не працює на рівні освітнього стандарту й 

модифікованих програм. 

 Комплексне оцінювання учнів з особливими потребами включає первинне 

(виявлення наявних знань); формувальне (формування компетентностей через пізнання); 

підсумкове (узагальнення рівня сформованих компетентностей, вироблених знань, умінь, 

навичок). 

 Мета комплексного оцінювання: 



· визначити особливості динаміки розвитку учня з особливими освітніми потребами; 

· надати йому ефективну підтримку; 

· усунути перешкоди для його соціальної і навчальної активності тощо. 

 Отримана під час різних типів оцінювання інформація дає змогу педагогам уточнити 

й доповнити психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, визначити цілі індивідуальної програми розвитку (ІПР), навчати їх на рівні 

класу й вчасно надавати підтримку, за потреби залучати спеціальних фахівців тощо. 

 8. Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в 

ЗЗСО, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (Із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 221 від 18.02.2019). 

 У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної 

відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання може проводитися достроково 

або в екстернатній формі (у відповідному закладі). 

Учні закладу долучаються до  розроблення критеріїв самооцінювання та 

взаємооцінювання. 

 У закладі наявні адаптовані критерії оцінювання для учнів, що додаються. 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2021/2022 навчальний рік 

початкова школа  

(1-А, 1-В, 2-Б, В  класи, наказ МОН України від 08.10.2019  № 1272,   Типова освітня 

програма розроблена під керівництвом  Р.Б.Шияна 1-2 клас, додаток №1  до  типової 

освітньої програми  Р.Б.Шияна ) 

  

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

1-А,В 

класи 

2-Б,В  

класи 

разом 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна Українська мова   5 5 20 

Іншомовна Англійська мова 2 3 10 

Математична Математика 3 3 12 

Я досліджую світ (природнича, 

технологічна, інформатична,  

громадянська й історична, 

соціальна, здоровязбережувальна 

галузі) 

Я досліджую світ  7 8 30 

Інформатика    

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1 1 4 

Музичне мистецтво 1 1 4 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19#n2


Фізкультурна Фізична культура 3 3 12 

Усього   19+3 21+3 92 

Варіантивний складник  

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 1 4 

Риторика  1 2 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня 20 22 84 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

22 25 94 

Всього фінансується 22 25 94 

Вакансія  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2021/2022 навчальний рік 

початкова школа  

(3-Б, 3-В класи, 4-Б, 4-В, 4-Г класи  наказ МОН України від 08.10.2019  № 1273,   Типова 

освітня програма розроблена під керівництвом  Р.Б.Шияна 3-4 клас, додаток №1  до  

типової освітньої програми  Р.Б.Шияна ) 

  

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

 

3-Б,В 

класи 

4-Б,В,Г 

класи 

Разом 

Інваріантний складник   

Мовно-літературна Українська мова 
5 

 
5 

25 

Іншомовна Англійська мова 3 3 15 

Математична Математика 
4 

 
4 

20 

Я досліджую світ (природнича, 

технологічна, інформатична,  

громадянська й історична, 

соціальна, здоровязбережувальна 

галузі) 

Я досліджую світ 
7 

 
7 

35 

Інформатика 1 1 5 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 5 



 

Музичне мистецтво 
1 

 
1 

5 

Фізкультурна Фізична культура 
3 

 
3 

15 

Усього   22+3 22+3 125 

Варіантивний складник   

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 1 

 

5 

 

Риторика 1 1 5 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня 
23 

 
23 

115 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 

 
26 

130 

Всього фінансується 
26 

 
26 

130 

 

Робочий навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської  міської ради 

на 2021/2022 навчальний рікпочаткова школа  

(1-Б, 2-А,3-А,4-А  клас, лист Державної служби якості освіти від 22.09.2020 № 01/01-

23/1115, освітня програма, що реалізовує інтегровану освітню систему для початкової 

школи А.Д.Цимбалару «Світ чекає крилатих»  1-2 кл., 3-4 кл.,  таблиця № 1,2  до  

освітньої програми) 

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

1-Б клас 
2-А 

клас 

3-А 

клас 

4-А 

клас 

разом 

Інваріантний складник    

Мовно-літературна Українська мова  7 7 7 7 28 

Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3 11 

Математична Математика 5 5 5 5 20 

Всесвіт (природнича, 

громадянська й історична, 

соціальна, 

здоровязбережувальна галузі) 

Всесвіт 3 3 3 3 

 

 

12 

Мистецька 

Інформатична 

Техлогічна 

 

Арт-технології та 

інформатика(ІКТ): «Handmade-

мистецтво 

0,5 0,5 1 1 

 

3 

Арт-технології та 

інформатика(ІКТ): 

Образотворче мистецтво 

0,5 0,5 1 1 

3 

Арт-технології та 

інформатика(ІКТ): Інформатика 
 1 1 1 

3 



(ІКТ) 

Арт-технології та 

інформатика(ІКТ): Музичне 

мистецтво 

1 1 1 1 

4 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3 12 

Усього  19+3 21+3 22+3 22+3 96 

Варіантивний складник    

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 1 
 

 1 

 

1 

 

4 

Арт-технології та інформатика(ІКТ): Театральне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Арт-технології та інформатика(ІКТ): Мистецтво слова 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 25 

 

26 

  

26 

100 

Всього фінансується 23 25 26 26 100 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1    

Охтирської міської ради Сумської області 

на 2021-2022 навчальний рік  

(5- 9 класи - з українською мовою навчання, таблиця 1 )  

Освітні галузі 

Предмети 

Інваріантна 

складова 

5 6 7 8 9 Усього 

 Кількість класів 3 4 4 3 3 17 

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 2 46,5 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 34 

Англійська мова 3 3 3 3 3 51 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 34 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 20 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 14 

Основи 

правознавства  

- - - - 1 3 

Мистецтво Музичне 

мистецтво 

1 1 1 - - 11 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 - - 11 

Мистецтво - - - 1 1 6 

Математика Математика 4 4 - - - 28 

Алгебра - - 2 2 2 20 

Геометрія - - 2 2 2 20 

Природознавство Природознавство 2 - - - - 6 

Біологія - 2 2 2 2 28 

Географія - 2 2 2 1,5 26,5 

Фізика - - 2 2 3 23 



 В 

межах 

галузі 

«Суспіль

ствознав

ство» у 

5-му 

класі 

вивчаєть

ся курс 

«Історія 

України 

(Вступ 

до 

історії)», 

у 6-му – 

інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської міської ради Сумської області 

на 2021-2022 навчальний рік 

(10 класи з українською мовою навчання,таблиця 2; таблиця 3 - профільні предмети) 

 

Предмети 

 Кількість годин на 

тиждень у класах 

 

10-А 

Профільний 

предмет 

математика 

 

10-Б 

Профільни

й предмет 

біологія 

10-В 

Профільний 

предмет 

інформатика 

Усього 

годин 

Базові предмети     

Українська мова  2+1 2+1 2+1 6+3 

Українська  література  2 2 2 6 

Зарубіжна література 1 1 1 3 

Англійська мова2 2 2 2 6 

Історія України   1,5  1,5  1,5  4,5 

Всесвітня історія 1 1 1 3 

Громадянська освіта 2 2 2 6 

Математика 

Алгебра і початки аналізу  

Геометрія 

 3+1 3+1 6+2 

6   6 

3   3 

Біологія і екологія 2 2+3 2 6+3 

Географія 1,5 1,5 1,5 4,5 

Фізика і астрономія 3 3 3 9 

Хімія 1,5  1,5  1,5  4,5 

Фізична культура 3 3 3 9 

ЗахистУкраїни 1,5 1,5 1,5 4,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 

Мистецтво 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

1,5+3,5 

1,5 

 

4,5+3,5 

4,5 

Хімія - - 1,5 2 2 18 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 24 

Інформатика 1 1 1 2 2 23 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 17 

Фізична культура 3 3 3 3 3 51 

Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3 464+51 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

3,5 3,5 2,5 3 3 52,5 

Варіативна складова       

Поділ на трудове навчання  2  2 2 2 1  7 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 

27+3 30+3 30,5+

3 

31,5+3 33+3  

Вакансія 

 

8,5 12 8 8 9 45,5 



Додаткові годинина профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

 

8  

 

8  

 

8 

 

 

Біологія курс за вибором 

«Розв’язування задач з генетики» 

 

 

 

1 

  

1 

Разом  34+3 33+3 32,5+3 99,5+9 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 33 33 - 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи) 

38 38 38  

Вакансія 1 2 2,5 5,5 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради Сумської області 

на 2021-2022 навчальний рік 

(11 класи з українською мовою навчання,таблиця 2; таблиця 3 - профільні предмети) 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

11-А 

Профільний 

предмет 

математика 

11-Б 

Профільний 

предмет 

біологія 

Усього 

годин 

Базові предмети    

Українська мова  2+1 2+1 4+2 

Українська  література  2 2 4 

Зарубіжна література 1 1 2 

Англійська мова2 2+1 2+1 4+2 

Історія України   1,5  1,5  3 

Всесвітня історія 1 1 2 

Математика  

Алгебра і початки аналізу 

Геометрія 

 3+1 3+1 

6  6 

3  3 

Біологія і екологія 2 2+3 4+3 

Географія 1 1 2 

Фізика і астрономія 4 4 8 

Хімія 2 2 4 

Фізична культура 3 3 6 

Захист України 1,5 1,5 3 



Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 

Мистецтво 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

3 

3 

Додаткові годинина профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

9 

 

9 

 

 

 «Узагальнення шкільного курсу 

біології»(факультативний курс) 

 1 1 

Разом  34+3 33+3 67+6 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 

33 33 - 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 

38 38  

Вакансія 1 2 3 

 


