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РОЗДІЛ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Метою Шевченківського ліцею, який дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання і 
соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

Повна загальна середня освіта Шевченківського ліцею має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою 

України: 
початкова освіта тривалістю чотири роки; 

базова середня освіта тривалістю п’ять років; 
профільна середня освіта. 
Відповідно до рішення міської ради від 18.08.2021 року у 2021-2022 навчальному році 10, 11 класи не сформовані. 

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, 
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»: 

-       вільне володіння державною мовою; 

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 
-       математична компетентність; 

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 
-       інноваційність; 
-       екологічна компетентність; 

-       інформаційно-комунікаційна компетентність; 
-       навчання впродовж життя; 

-       громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 
людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 

-       культурна компетентність; 

-       підприємливість та фінансова грамотність; 
-       інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти. 
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими людьми. 
Дана Освітня програма створена  на 2021-2022 навчальний рік  відповідно до статті 11 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України №1272 від 08.10.2019 «Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  «Про затвердження типової освітньої 
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програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» №1273 від 08.10. 2019,  відповідно до  наказу №405, від 

20.04.2018(у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464) та з 
додержанням вимог санітарного регламенту  затвердженого МОЗ України наказ №205 від 25.09.2020 року. 

Освітня програма складена на 2021-2022 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 19 серпня 
2021 (протокол №1). 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС "МОДЕЛІ" ВИПУСКНИКА ШКОЛИ 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати 
педагогічний колектив у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів.  
Рівень соціальної та культурної зрілості випускника школи, рівень виявлення його здатності до усвідомленої 

продуктивної діяльності є критерієм якості освітньої програми. 

Сформованість ключових компетентностей відповідно до вимог державних освітніх стандартів: 
спілкування державною мовою; 
спілкування іноземними мовами; 

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

інноваційність; 
екологічна компетентність; 
інформаційно-цифрова компетентність компетентність; 

уміння вчитися впродовж життя; 
ініціативність і підприємливість; 

громадянські та соціальні компетентності; 
обізнаність і самовираження у сфері культури; 
екологічна грамотність і здорове життя  

 
Модель випускника початкової школи 
 

- рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту; 
- сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію; 

- висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, 
дотримується норм літературної мови; 

- сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого 

міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію; 
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- застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу; 

- критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування 
проблем природничого характеру; 

- усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та 
сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії; 

- усвідомлює цінність власного життя та збереження здоров’я; 

- виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту. 
- має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших 

осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості; 

- усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає 
цінність культурного розмаїття; 

- дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, 
місцевої громади. 

- пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво. 

- керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення 
фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії. 

Основний очікуваний результат – готовність до навчання в базовій середній школі. 
 
 

Модель випускника базової середньої школи 
- рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту; 
- чітко, лаконічно та зрозуміло формулює думку, аргументує, доводить правильність тверджень;  

- критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб; 
- здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів; 
- оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, технічними тощо); 

-  адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 
потреб; 

- усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, 
економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів; 

- усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач; 

- розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси; 
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- усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових 

ідей в сучасних інформаційних технологіях; 
- уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати 

правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; 
- моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної 

діяльності; 

- генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та 
захищає свою позицію; 

- уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та 

змінювати думку на основі доказів; 
- проявляє  рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за 

спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; 
-  поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією; 
- виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

- усвідомлює себе  як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми 
функціонування суспільства; 

- проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати 
навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі; 

- виявляє готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти. 

Основний очікуваний результат – готовність до навчання в профільній  середній школі. 

-  

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ 

Цілі та задачі освітнього процесу школи на кожному рівні реалізації освітніх програм  обумовлені "моделлю" 
випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі громади, району, області, держави. 

Заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох рівнів освіти: 
І рівень –    початкова освіта (1-4 класи) 

ІІ рівень –   базова освіта (5-9 класи) 
Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню 

Національної рамки кваліфікацій.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь 
відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 
самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному 

суспільстві, продовження навчання в основній школі. 
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Базова загальна середня освіта - це другий ступінь повної загальної середньої освіти, який відповідає другому рівню 

Національної рамки кваліфікацій.  
Метою базової загальної середньої освіти  є формування ключових компетентностей,  визначених Державним 

стандартом базової та повної загальної середньої освіти: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними 
мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 
громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, готовність до вибору професії 

і реалізації шляхів подальшої освіти, що забезпечується інваріантною та варіативною складовою навчального плану. 
Освітні програми, реалізовані в освітньому закладі, спрямовані на: 
• формування в учнів сучасної наукової картини світу; 

• виховання працьовитості, любові до природи; 
• розвиток в учнів національної самосвідомості; 

• формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; 
• інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; 
• рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; 

• виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей 
інших народів в умовах багатонаціональної держави; 

• створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх 
програм; 

• формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо. 

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до переліку програм, підручників та 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

 

 
РОЗДІЛ 4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» Шевченківський ліцей Скадовської міської ради спрямовує свою 

діяльність на всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

Освітня програма Шевченківського ліцею забезпечує реалізацію державних стандартів освіти відповідного рівня, 
складається на основі типових навчальних планів. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 
окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базових навчальних планів Державних 

стандартів через окремі предмети. 
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Зміст навчальних предметів та інтегрованих курсів, також очікувані результати освітньої діяльності учнів початкової 

школи окреслено в Базовому навчальному плані початкової освіти для класів з українською мовою навчання. 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 -4-х класів складає 3500 годин/навчальний рік: 

для 1-х класів - 805 годин/навчальний рік,  
для 2-х класів - 875 годин/навчальний рік,  
для 3-х класів - 910 годин/навчальний рік,  

для 4-х класів - 910 годин/навчальний рік. 
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані в додатку №2. 
Індивідуальний навчальний план учня 4 класу  (додаток 3) розроблено на основі типової освітньої програми, 

розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, затверджено наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 “Про 
затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти”.  

Навчальні плани для здобувачів базової середньої освіти розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти», наказу №405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типових освітніх 

програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 

годин/навчальний рік:  
для 5-х класів - 1050 годин/навчальний рік,  
для 6-х класів - 1155 годин/навчальний рік,  

для 7-х класів - 1172,5 годин/навчальний рік,  
для 8-х класів - 1207,5 годин/навчальний рік,  
для 9-х класів - 1260 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах - додаток №2. 
 

4.1. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, 
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти. 
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність 
співпрацювати з іншими людьми. 

 

Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 1-4 х класів 

1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому освітньому рівні ця компетентність 
виявляється передусім через уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати 

факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та 
культурного самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами. Формування цієї 
компетентності передбачає, що здобувачі активно використовують рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, зокрема 

в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання 
іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти культурний контекст, матимуть навички 

міжкультурного спілкування; 

3. Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні залежності в навколишньому світі, 
моделюють процеси й ситуації, застосовуючи математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль математичних 
знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. Основу формування цієї компетентності в 
початковій школі становлять допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з іншими 
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе 

і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження; 

1. Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти усвідомлюють основи екологічного природокористування, 
дотримуються правил природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 
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2. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової освіти опановують основи цифрової 
грамотності для розвитку і спілкування, здатні безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

3. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти опановують уміння і навички, необхідні для подальшої 
навчальної діяльності, організовують власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її для 

оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи їх досягнення, навчаються працювати 
самостійно і в групі; 

4. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі початкової освіти 

співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні в житті класу і школи, поважають права інших, 
уміють діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне розмаїття різних 

народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 
дотримуються здорового способу життя; 

5. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність формується завдяки залученню здобувачів до 
різних видів мистецької творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), через розкриття і 

розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження свого «Я»; 

6. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі розвиток цієї групи компетентностей виявляється 
через ініціативність здобувачів, їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати свою 
діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці. Учні готові втілювати в життя 

ініційовані ними ідеї, приймати власні рішення; 

7. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до нових ідей, ініціюють зміни у близькому для 
них середовищі (клас, школа, громада тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, 

забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти 
і брати участь у справах громади. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 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. 
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Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 5-9-х класів 

№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування державною  Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі 
інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); 

розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно 
висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з 
окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у 
спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. 
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, 
теорем 

2 Спілкування іноземними 
мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 
навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти 
автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі 
потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 
ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного 

спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних 
потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його 
як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні 
комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. 
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 
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3 Математична 
компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між 
реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними 
тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати 

найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 
оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; 
використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному 
суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, 

успішного вивчення інших предметів. 
Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють 
реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 
природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати 

природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 
сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-цифрова 
компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати 
достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. 
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення 

важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою 
програмних засобів 
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6 Уміння вчитися впродовж 
життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання 
та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 
навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність 
власного судження або визнавати помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення 
до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, 
ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 
захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх 
команди - це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей 

інших. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та 
змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; 
ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 
роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в 
широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне 
обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, 
активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 
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9 Обізнаність і 
самовираження у сфері 
культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, 
враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики 
спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні 

продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному 
суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток 

суспільства. 
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна грамотність і 
здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально- економічні події в державі на основі 
різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; 

розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані 
для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі 
різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та 
дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного 
змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя 

 
4.2. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ ТА ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і 
здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих 
предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих 
ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та 
предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 
суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища; 
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роботу в проектах; 

позакласну навчальну роботу . 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності 
брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 
сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання 
природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого 
ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі 
уроки на відкритому повітрі. 
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і 

механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну 
діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і 

розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 
Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — 

бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і 
чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до 
товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного 
вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, 

пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу 
на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага- ефектом», 
пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 
швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 
питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської 
діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування 

економного ставлення до природних ресурсів. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає 
постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, 
а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, 

дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує 
рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 
світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 
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РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У Шевченківському ліцеї створено умови для охоплення освітнім процесом дітей з особливими освітніми потребами. 

У 2021-2022 навчальному році відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12січня  2016 року №8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року №955) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 
2019 року за №852/33823 та на підставі довідок лікарсько-консультативної комісії комунального закладу «Скадовська 
центральна міська лікарня», заяви батька, з метою забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми 

потребами організована індивідуальна форма (педагогічний патронаж) здобуття освіти для дитини з особливими освітніми 
потребами. При формуванні індивідуального навчального плану враховано медичні висновки його фізичного та психічного 

розвитку, враховуючи висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 
На підставі заяв батьків здобувачів освіти з особливими освітніми потребами освітній процес за індивідуальною 

формою організовано  вдома. Розклад занять погоджено з батьками.  

Для обліку результатів навчання ведеться окремий спеціальний журнал. 
Для учня 4 класу організовано навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж). Навчальний план 

розроблено згідно Типової освітньої програми для закладів середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої 

рішенням Колегії МОНУ від 08.10.2019р. №1273.  Для цього виділено 10 годин, які розподілені наступним чином (додаток 
3). 

Відповідно до висновків КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
дитини, на підставі заяв батьків здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в 2021-2022 навчальному році в 
закладі освіти організовано  інклюзивний клас.  

Навчальний план у 1 (інклюзивному) класі  розроблено згідно Типової освітньої програми під керівництвом О.Я. 
Савченко, затвердженої наказом МОН України від 08 жовтня 2019 року № 1272  та  “Про затвердження типових освітніх 

та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” та додатка 5 до типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОНУ від 26.07.2018 року №814. 

Корекційно-розвиткові  заняття  розподілені відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини.                
 

РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 

 
Робочі навчальні плани 1-9 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну 

складову, яка розподілена з урахуванням, матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, 
освітніх потреб здобувачів освіти. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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Навчальна практика та  навчальні екскурсії для здобувачів освіти, згідно рішення педагогічної ради проводяться 

протягом навчального року. Відповідно Листа Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 2008 року № 1/9 – 61 
«Про проведення навчальної практики та екскурсій у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки № 621 від 08.05.2019 «Про порядок переведення  учнів ЗНЗ до наступного класу»  

Обсяг навчальної практики: 

1 клас        - 12 годин; 
2 клас - 12 годин; 
3 клас - 12 годин; 

4 клас - 12 годин; 
5 клас - 30 годин; 

6 клас - 30 годин; 
7 клас - 40 годин; 
8 клас - 40 годин; 

Зміст навчальної практики вчитель обирає самостійно на основі тематики екскурсій, практичних занять та 
навчальної практики, відповідно Листа Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 2008 року № 1/9 – 61 «Про 

проведення навчальної практики та екскурсій у загальноосвітніх навчальних закладах» 

                       Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики 

1 клас 

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).  

Екскурсії: "Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі"; 
«Ознайомлення з народними обрядами». 

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним 
обладнанням та особливості  його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри». 
Екскурсія: Дорога до школи (до дитячої поліклініки, до бібліотеки, до театру тощо). Особливості пересування та 

дотримання техніки безпеки. 

2 клас 

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської). Зустріч з місцевим письменником. Популяризація дитячої 
книги. 
Екскурсія до лісу, парку: "Природа навколо нас". 

Екскурсія  до театру (кінотеатру): перегляд вистави, кінофільму з наступним обговоренням. 
Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу (стадіону)   

Екскурсія містом (селищем). Пішохідні переходи. Повторення правил дорожнього руху. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19#n6
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3 клас 

Екскурсія:  "Спостереження  за  природою і  працею людей своєї місцевості". Відображення вражень у різних видах і 

формах мистецтва.  
Практичні заняття та ігри з Правил  дорожнього руху на спеціально розміченому майданчику або на вулиці. 
Екскурсія: рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайни. 

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами.  

4 клас 

 
Екскурсія: "Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю".  

Екскурсія до краєзнавчого музею, художньої  виставки, творчої майстерні митця. Народні ремесла України. 
Екскурсія до аптеки. 
Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами 

Заготовлення у лісі, парку, полі природних матеріалів для художніх виробів на уроках трудового навчання. 
Ігри та заняття з повторення правил  безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах. 

5 клас 

  
Екскурсія літературними стежинами, до літературного музею.   

Екскурсії «Умови існування рослин і тварин нашого краю», «Вода в природі, її стани і значення».  
Екскурсія до краєзнавчого музею.  

Практичні заняття: «Природа рідного краю», «Природні явища навколо нас»; 
«Вивчення і відтворення елементів обрядових свят (пісень,  хороводів, вертепів тощо) з урахуванням регіональних 
особливостей; місцевих традицій»; 

«Повторимо правила дорожнього руху». 

6 клас 

Екскурсії: відвідування музичних театрів, філармоній, концертних залів (з відображенням своїх вражень у різних 
формах). Екскурсія: декоративно-ужиткове мистецтво: "В майстерні митця".  
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Екскурсії: «Археологічні пам'ятки рідного краю», «Пам’ятки Трипільської культури», «Міста-держави Північного 
Причорномор’я»;   

Екскурсії: «Осінні явища в житті рослин. Пристосованість рослин  до  середовища існування», « Зимові явища в житті 
рослин», «Весняні явища в житті рослин. Пристосованість рослин  до  середовища  існування», «Знайомство з 

квітковими рослинами», «Розпізнання найпоширеніших бур'янів,  кормових і лікарських рослин»;   
Екскурсія на підприємство харчової промисловості.  
Практичні заняття: конкурси «Знавець рідної мови», художнє читання 

Систематизація  матеріалів з літератури рідного краю.   Бібліотечна година. 
Практичне заняття: творчі конкурси з музичного та образотворчого мистецтва. 

 Практичні заняття: «Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості», «Грунт і рослини», «Орієнтування на 
місцевості», "Окомірне знімання з планшетом невеликої території"; "Спостереження за погодою і опрацювання зібраних 
матеріалів".  

Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху». 

7 клас 

Екскурсія «Літературними стежками»; «Пам'ятки середньовічної культури»;  
Екскурсії:  «Квітково-декоративні рослини», «Бур’яни, їх морфолого-біологічні особливості», «Рослини водойм і 
прибережжя»,  «Водорості, мохи, гриби, лишайники вашої місцевості», «Різноманітність рослинного світу»; 

Екскурсія в ліс. Ознайомлення з різноманітністю комах, знайомство з голосами птахів, вивчення слідів ссавців. 
Вивчення взаємозв'язків компонентів природи. Екскурсія  на  луки або в степ. Ознайомлення  з різноманітністю комах 

та хребетних тварин.  
Екскурсія на поле. Ознайомлення з комахами-шкідниками сільськогосподарських рослин. Вивчення впливу людської 
діяльності на природу. 

Екскурсії  «Фізика навколо нас», «Оптичні явища в природі».  
Екскурсія – похід  з метою ознайомлення з природою рідного краю. 
Творчі конкурси з музичного та образотворчого мистецтва на тему «Історія та культура рідного краю».  

Практичні заняття: «Фенологічні  спостереження за ранньоквітучими рослинами», «Складання гербарію з бур'янових і 
кормових рослин»;  

«Збір та систематизація матеріалів з історії та культури рідного краю»; «Збір та запис народних пісень»; 
Географічний вечір або КВК "Материки планети". 
Фізичний вечір або КВК Видатні вчені України, рідного краю». 

Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху».  

8 клас 

Етнографічна експедиція «Шевченкознавство в ріднім краї» (збір матеріалів).  
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Оформлення шкільних навчальних кабінетів, музеїв.  

Екскурсія "Тої слави козацької повік не забудеш".  
Практичне заняття (ділова гра): "Прогноз погоди на наступні три дні". 
Практичне заняття (ділова гра): "Проблеми раціонального природокористування в Україні". 

Екскурсія до аптеки (ознайомлення з приготуванням розчинів різної концентрації, використання хімічних речовин як 
лікувальних засобів тощо).  

Відвідування виставки майстрів народної художньої творчості. 
Екскурсія – похід з метою ознайомленням з святинями, осередками культури  рідного краю. 
Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху».  

 
Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території 

обслуговування та у відповідності з Порядками, затвердженими Міністерством освіти і науки України 

 
Вивчення окремих предметів інваріантної складової робочого навчального плану: 

Години інваріантної складової що не складають цілого числа розподілені між І та ІІ семестрами таким чином: 
5 клас українська література – 2,5 години, в І семестрі – 2 години, в ІІ семестрі 3 години; 
5 клас вступ до історії – 2,5 години, в І семестрі – 3 години, в ІІ семестрі 2 години; 

6 клас українська мова – 3,5 години, в І семестрі – 4 години, в ІІ семестрі 3 години; 
6 клас історія України – 2,5 години, в І семестрі – 3 години, в ІІ семестрі 2 години; 
7 клас українська мова – 2,5 години, в І семестрі – 2  години, в ІІ семестрі 3 години; 

7 клас історія України – 1,5 години, в І семестрі – 1 години, в ІІ семестрі 2 години; 
7 клас хімія – 1,5 години, в І семестрі – 2 години, в ІІ семестрі 1 години; 

8 клас історія України – 2,5 години, в І семестрі – 3 години, в ІІ семестрі 2 години; 
9 клас географія – 2,5 години, в І семестрі – 3 година, в ІІ семестрі 2 години; 
9 клас історія України – 2,5 години, в І семестрі – 2 години, в ІІ семестрі 3 години; 

 
У межах мовно-літературної галузі відповідно до типової навчальної програми з української мови для 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти у 1 класі вивчатиметься предмет «Українська мова (навчання грамоти)», у 2 класі - 
окремі предмети «Українська мова» та «Читання»; у 3-4 класі - окремі предмети «Українська мова» та «Літературне 
читання». У межах галузей «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська й історична» у 1 класі. 

вивчатиметься інтегрований курс «Я досліджую світ» у 2-4 класах окремо предмети «Я досліджую світ» та «Інформатика». 
Зміст мистецької освітньої галузі у 1 -4 класах буде реалізуватися через: 1-4 клас інтегрований курс «Мистецтво». У 
межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6 класі - інтегрований 

курс «Історія України. Всесвітня історія». 
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Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на: 
Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової з метою надання додаткового часу на 

вивчення предмету та введення коригуючого навчання на початку навчального року . 
При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, 

а уроки фізичної культури, не враховуються при визначенні цього показника. 

1 клас: навчання грамоти з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на вивчення 
предмета з метою та удосконалення навичок письма здобувачів освіти початкової школи. 

2-4 класи: українська мова та читання, літературне читання з варіативної складової використано з метою надання 

додаткового часу на вивчення та удосконалення навичок читання та письма здобувачів освіти початкової школи. 
5 клас: українська мова та література з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на 

вивчення предмету; 
5-9 класи: історія України – з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на вивчення 

предмету; 

5-6 класи: математика з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на вивчення 
предмету; 

7-9 класи: алгебра з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на вивчення предмету; 
6-9 клас: географія з варіативної складової використано з метою надання додаткового часу на вивчення предмету. 

 

Вивчення предметів трудове навчання, фізична культура 
 Для вивчення трудового навчання, технологій у 2021/2022 навчальному році визначені рішенням педагогічної ради 

Шевченківського ліцею  від 19.08.2021 № 1, враховуючи освітні потреби здобувачів освіти, такі варіативні модулі: 

 у 5 класі - «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія писанкарства»; «Технологія виготовлення дерев’яної 
іграшки», «Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу»; 

у 6 класі - «Технологія виготовлення виробів, оздоблення об’ємною аплікацією», «Технологія ремонту та оздоблення 
одягу», «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виконання електротехнічних робіт»;  

у 7 класі - «Технологія виготовлення виробів в техніці «макраме»; «Технологія оздоблення виробів українською народною 

вишивкою»;   
у 8 класі – «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням», «Технологія електротехнічних робіт», «Технологія 

оздоблення виробів мережками», «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою»;  
у 9 класі – «Проектування та виготовлення комплексного виробу», « Технологія мозаїки по дереву (маркетрі);  
    Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано рішенням педагогічної ради Шевченківського ліцею 

від 19.08.2021 № 1, з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей здобувачів освіти, їх інтересів, 
матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. 
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У 2021/2022 навчальному році впроваджуються такі варіативні модулі з фізичної культури: 

у 5 класі - «Футбол» (1 рік навчання), «Баскетбол» (1 рік навчання), «Гімнастика»(1 рік навчання), «Волейбол» (1 рік 
навчання),  «Легка атлетика» (1 рік навчання); 

у 6 класі - «Футбол» (2 рік навчання), «Баскетбол» (2 рік навчання), «Гімнастика» (2 рік навчання), «Волейбол» (2 рік 
навчання), «Легка атлетика» (2 рік навчання); 

у 7 класі - «Футбол» (3 рік навчання), «Баскетбол» (3 рік навчання), «Гімнастика» (2  рік навчання), «Волейбол» (3 рік 

навчання), «Легка атлетика» (3 рік навчання); 
у 8 класі -  «Футбол» (4 рік навчання), «Баскетбол» (4 рік навчання), «Гімнастика» (4 рік    навчання, «Волейбол» (4 рік 

навчання), «Легка атлетика» (4 рік навчання); 

у 9 класі - «Футбол» (5 рік навчання), «Баскетбол» (5 рік навчання), «Волейбол» (5 рік навчання),  «Легка атлетика» (5 рік 
навчання); 

Через варіативні модулі будуть реалізовуватись види спорту, спортивні ігри, ритміка  тощо. 
Поділ на групи 
Інформатика (2,3,5 та 7 класи) – здійснюється поділ на групи (додатково по 1 год на тиждень) відповідно до наказу 

МОН України  №128 від 20.02.2002 року зі змінами. 
 

РОЗДІЛ 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Основними формами організації освітнього процесу в початковій школі є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні 
подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Очікувані результати навчання, 
окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, 

інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче 
волонтерство тощо. 

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 программах окремих предметів. 
Основними формами організації освітнього процесу в базовій середній школі 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 
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навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Очікувані результати навчання, 

окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, 
інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, моделювання, ситуаційні вправи, віртуальні подорожі, семінари, 

конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, екскурсії. 
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 программах окремих предметів. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом 

державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством. 
 

РОЗДІЛ 8. ПОКАЗНИКИ (ВИМІРНИКИ) РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

         На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  визначити наскільки 
ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає ідеальній 
"моделі" випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та термінами  контролю є : 

✓ кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма 
проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна 

сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, 
тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року); 

✓ навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно- 

правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних 
дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання– 2 рази на рік); 

✓ матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність ліцензійним та акредитаційним 
вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзал, бібліотека, їдальня,  наявність інтернету – 2 рази на рік); 

✓ якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, 

тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою); 
✓ моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень 

з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, 

що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі загальної середньої 
освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному уроці), тематичне – в кінці кожної 

теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального 
року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах 
різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних 

випробовуваннях – протягом навчального року); 
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✓ моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні) опитування здобувачів 

освіти і випускників – 1 раз на рік); 
✓ продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 раз на рік). 

Результати 
Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є: 
✓ оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі; 

✓ постійний моніторинг змісту освіти;  
✓ спостереження за реалізацією освітнього процесу; 
✓ моніторинг технологій навчання; 

✓ моніторинг ресурсного потенціалу школи; 
✓ моніторинг управління ресурсами та процесами; 

✓ спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи; 
✓ контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;  
✓ розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у 

стратегічному плануванні. 
  

 РОЗДІЛ 9. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

        Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-
методичним матеріалом, що відповідає листу МОН № 1/9-404 від 09 серпня 2021 року «Про переліки навчальної 
літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому 

процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» (додаток 1) 
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ДОДАТОК 1 

 

Перелік навчальних програм, за якими організовано освітній процес у 2021/2022 навчальному році. 
 

Перелік навчальних програм  
для учнів початкових класів 

1-2 класи 

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, затверджено наказом МОН України від 
08.10.2019 № 1272 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти”.  
3-4 класи 

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, затверджено наказом МОН України від 

08.10.2019 № 1273 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної 
середньої освіти”.  

 

№ 
п/п 

Назва навчальної програми 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  Іноземна мова (англійська). Навчальна програма для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів  

 
 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
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Перелік навчальних програм  

для учнів 5-9 класів 
(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804) 

 

№ 
п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова 

2.  Українська література 

3.  Біологія 

4.  Всесвітня історія 

5.  Географія 

6.  Зарубіжна література 

7.  Інформатика 

8.  Історія України 

9.  Математика 

10.  Мистецтво 

11.  Основи здоров’я 

12.  Природознавство 

13.  Трудове навчання 

14.  Фізика 

15.  Фізична культура 

16.  Хімія 

17.  Іноземна мова (англійська) 
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ДОДАТОК 2 

Робочий навчальний план 1-9 клас Шевченківського ліцею Скадовської міської ради 

Освітня галузь Навчальний предмет 

Клас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мовно-літературна 

Навчання грамоти 7         

Українська мова  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література (Читання)  3,5 3,5 3,5 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література     2 2 2 2 2 

 Іноземна мова (англ.) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математична 

Математика 4 4 5 5 4 4    

Алгебра       2 2 2 

Геометрія       2 2 2 

Природнича 

Я досліджую світ 3 3 3 3      

Природознавство     2     

Біологія      2 2 2 2 

Географія      2 2 2 1,5 

Фізика       2 2 3 

Хімія       1,5 2 2 

Соціальна і здоров'язбер. Основи здоров'я     1 1 1 1 1 

Громадянська та історична 

Вступ до історії та історія України     1 2    

Історія всесвітня       1 1 1 

Історія України       1 1,5 1,5 

Правознавство         1 

Інформатична Інформатика  1 1 1 1 1 1 2 2 

Технологічна 
Технології, інтегрований курс «Дизайн і 

технології» 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Мистецька 

Образотворче мистецтво     1 1 1   

Музика     1 1 1   

Мистецтво 2 2 2 2    1 1 

Фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Варіативна складова 

(додаткові години для 

вивчення предметів освітніх 

галузей) 

Географія      1 1 1 1 

Українська мова/ Навчання грамоти 1 0,5 0,5 0,5 1     

Читання  0,5 0,5 0,5      

Історія     1,5 1,5 0,5 1 1 

Математика (алгебра)     1 1 1 1 1 

Всього 1 1 1 1 3,5 3,5 2,5 3 3 

Поділ на підгрупи Інформатика  1 1  1  1   

Разом   23 25 26 26 30 33 33,5 34,5 36 

Граничне навантаження   20 22 23 23 27 30 30,5 31,5 33 
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ДОДАТОК 3 

Індивідуальний робочий навчальний план учня 4 класу Шевченківського ліцею Скадовської міської ради 

 

№з\п Навчальний предмет К-сть 

годин на 

тиждень 

1. Українська мова 2 

2. Читання 2 

3. Іноземна мова (англійська) 1 

4. Математика 1,5 

5. Я досліджую світ 1,5 

6. Дизайн і технології 1 

7. Інформатика 0,5 

8. Мистецтво 0,5 

9. Фізична культура Звільнено 

Всього 10 

 

                                                          

 

 


