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ВСТУП  

Освітня програма для 5-9 класів Спеціалізованої школи №80 Печерського 

району м.Києва (далі СШ №80) на 2021-2022 навчальний рік розроблена на 

виконання наступних нормативних документів: 

- Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти»; 

- наказу МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 

класи); 

- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

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

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. №988-р. 

В освітній програмі школи окреслено рекомендовані підходи до 

планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом  базової та повної загальної середньої освіти.  

Освітня програма  визначає: 

- Загальний обсяг навчального навантаження, види та критерії оцінювання 

учнів з навчальних предметів, тривалість і взаємозв’язки окремих 

предметів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також логічної 

послідовності їх вивчення, які подані у додатках 1-3. 

- Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

- Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Освітньою програмою 

школи. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

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. 

        Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем.  

        Навчальні заняття для учнів 5-9 класів організовуються за семестровою 

системою: 

        Перший семестр триватиме з 1 вересня по 24 грудня 2021 року. 

        Другий семестр триватиме з 10 січня по 31 травня 2022 року. 

Впродовж навчального року для учнів 1-11 класів проводяться канікули: 

• осінні канікули – 25 жовтня – 31 жовтня 2021р. 

• зимові канікули – 25 грудня – 09 січня 2022р. 

• весняні канікули – 28 березня – 03 квітня 2022р.  

Час проведення та тривалість навчальних екскурсій як обов'язкової 

складової навчально-виховного процесу з метою активізації проведення 

оглядових і тематичних екскурсій до об’єктів культурної спадщини історико-

культурних заповідників, екскурсій вихідного дня та канікулярного періоду, 

виховання любові до своєї країни, упорядкування роботи щодо організації 

комплексних навчально-тематичних екскурсій, відвідування фестивалів, 

змагань, навчання, у тому числі в навчальний час встановлюється відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України про організацію навчально-

виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст і форма проведення 

навчальних екскурсій для учнів визначені листом Міністерства освіти і науки 

України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації 
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навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

         Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів проводиться 

відповідно до чинних нормативів (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002, наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту № 921 від 17.08.2012, наказом Міністерства освіти і науки      

№ 401 від 08.04.2016) . 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

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.  

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх 

навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних 

школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням 

педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх 

навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у 

позашкільних закладах. Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків 

встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".  

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої 

освіти урегульовано такими документами: 

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

• Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти 

до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 
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України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки 

України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369; 

• орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 (чинні для 5 – 

11 класів); 

• Інструкція з ведення класного журналу 5 – 11(12) класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.06.2008 № 496. 

Підсумкове оцінювання у 5 – 9 класах: 

• під час виставлення тематичної оцінки враховуються всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення 

теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні 

відповідного оцінювання не передбачається; 

• семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. 

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних 

досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, 

тривалість її вивчення, складність змісту тощо; 

• річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім 

арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної 

оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень 

учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у 

І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень 

узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року 

знання тощо. 

         Проте, відповідно до чинних нормативних актів і семестрова, і річна 

оцінки можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки 

проводиться згідно з пунктом 3.2 Інструкції з ведення класного журналу 5 – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n3
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11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496. Коригування річної 

оцінки проводиться згідно з пунктами 9 – 10 Порядку переведення учнів 

(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07. 2015 № 762 

(із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. 

за № 924/27369. 

          Для запобігання перевантаження учнів час проведення контрольних робіт 

визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора 

навчального закладу за погодженням із вчителями. Впродовж одного робочого 

дня учні можуть виконувати письмову (тематичну/контрольну) роботу тільки з 

однієї дисципліни, а протягом тижня – не більше ніж з трьох. Під час 

планування письмових контрольних робіт у кожному класі необхідно 

передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи 

накопичення письмових контрольних робіт наприкінці семестру, навчального 

року. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною 

шкалою. Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та 

оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних 

програмах, за предметами. Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і 

способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень 

учнів: початковий, середній, достатній, високий. 

I - початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу 

учень: 

- називає об'єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, 

символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об'єкт (його зображення, 

опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

- за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

II - середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні 

ним у процесі навчання, здатний розв'язувати завдання за зразком. 
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III - достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і 

послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання 

змінені. 

IV - високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових 

для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, 

невідомі йому раніше розв'язання, тобто його діяльність має дослідницький 

характер. 

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також 

додає нові. Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення 

результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки 

навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне 

опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична 

контрольна робота, тестування, та інші). 

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління 

освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової 

атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв. 

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових 

компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього 

періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт 

можна застосовувати рейтингову систему оцінювання. 

Українська мова та мови національних меншин 

Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних 

меншин здійснюється на основі компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

комунікативно-діяльнісного й соціокультурного підходів до шкільного мовного 

курсу, які насамперед мають забезпечити розвиток особистості учня, 

формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, 

гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної 

громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. 



8 
 

Оцінювання мовленнєвої компетентності учнів 

I. Аудіювання (слухання - розуміння) 

Оцінюється здатність учнів сприймати на слух незнайоме за змістом 

висловлювання з одного прослуховування: розуміти мету висловлювання; 

фактичний зміст; причинно-наслідкові зв'язки; тему й основну думку 

висловлювання; виражально-зображувальні засоби прослуханого тексту; давати 

оцінку прослуханому. 

II. Читання 

Читання вголос 

Оцінюється здатність учнів: 

- демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; 

- виявляти вміння читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною 

дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм; 

- виражати за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості 

змісту, стилю, авторський задум; 

- пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості певною темою тощо); 

- емоційно реагувати на прочитане; 

- знаходити в тексті незнайомі слова. 

Читання мовчки 

Оцінюється здатність учнів: 

- читати незнайомий текст із належною швидкістю; 

- розуміти й запам'ятовувати після одного прочитання фактичний зміст; 

- визначати причинно-наслідкові зв'язки між частинами тексту; 

- відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання; 

- спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор досягає мети; 

- знаходити в тексті незнайомі слова; 

- демонструвати різні види читання. 
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III. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення) 

Діалогічне мовлення 

Оцінюється здатність учнів: ініціювати комунікативну взаємодію; 

налагоджувати й підтримувати міжособистісну комунікацію; адекватно 

реагувати на співрозмовника; демонструвати певний рівень обізнаності з 

теми, що обговорюється; висловлювати особисту позицію щодо теми, яка 

обговорюється; добирати аргументи на підтвердження власної позиції; 

здійснювати адекватний добір мовно-виражальних засобів; формулювати 

різні запитання й давати розгорнуту відповідь; у виборі рішень керуватися 

системою цінностей, схвалених суспільством; володіти типами мовленнєвої 

діяльності; відчувати стан співрозмовника; організовувати конструктивне 

розв'язання конфліктних ситуацій; користуватися прийомами 

стимулювання й підтримування розмови; дотримуватися теми спілкування; 

дотримуватися норм літературної мови; демонструвати певний рівень 

вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, 

винахідливість тощо).  

Монологічне мовлення 

Говоріння (усні переказ і твір); письмо (письмові переказ і твір) 

Оцінюється здатність учнів: виявляти обізнаність із теми, що 

розкривається (усно чи письмово); здобувати потрібну інформацію в 

різноманітних джерелах (зокрема користуватися ІКТ) для створення власних 

усних і письмових висловлювань; будувати висловлювання певного обсягу, 

типу й стилю, добираючи й упорядковуючи необхідний для реалізації задуму 

матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий 

текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, 

розповідь іншої людини тощо) і використовуючи мовні засоби оформлення; 

продукувати чітке, плавне, зв'язне мовлення з ефективною логічною 

структурою, що допомагає слухачеві сприйняти й запам'ятати почуте; будувати 

композиційно й змістовно завершене висловлювання; ураховувати мету 
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спілкування, адресата мовлення; формулювати основну думку висловлювання; 

розкривати тему висловлювання тощо. 

Під час оцінювання усного монологічного мовлення враховуються також 

такі аспекти: здатність дотримуватися культури мовлення й правил спілкування 

з урахуванням мовленнєвих ситуацій; виявляти певний рівень творчої 

діяльності; вільно й невимушено триматися перед слухачами, підтримувати з 

ними зоровий контакт; доцільно й ефективно використовувати позамовні 

засоби (постава, міміка, жести). 

Оцінювання мовної компетентності учнів 

IV. Оцінювання знань з мови й мовних умінь 

У процесі навчання української мови та мов національних меншин 

застосовують такі види контролю: поточний, тематичний, семестровий, річний і 

державна підсумкова атестація. 

   Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються 

завдання у тестовій формі, складені на матеріалі слова, сполучення слів, 

речення, груп пов'язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані 

учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру й 

самостійно дібрані приклади. 

V. Оцінювання правописної компетентності учнів 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені 

орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; 

ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; 

належним чином оформлювати роботу. 

Основною формою контролю за рівнем сформованості в учнів 

правописної компетентності є контрольний диктант. Матеріалом є текст, 

доступний для учнів певного класу. 

Контрольна перевірка з української мови та мов національних меншин 

здійснюється фронтально та індивідуально. Фронтально оцінюються: 

аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, 

мовні знання й уміння. Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний 
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переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять 

окремого уроку. Результати оцінювання виставляють у колонку без дати й 

ураховують у найближчу тематичну. Повторне оцінювання всіх видів 

мовленнєвої діяльності не проводять. 

Українська та зарубіжна література 

Головною метою вивчення предметів "Українська література", 

"Зарубіжна  література" у загальноосвітніх навчальних закладах є залучення 

учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури і культури, 

національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування 

комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей 

учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної 

культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками 

мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання: 

- формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, 

важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та інших 

народів світу; 

- виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього 

людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну 

толерантність, здатність формувати, формулювати й активно відстоювати 

власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, зберігати й 

примножувати кращі національні традиції; 

- відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього тексту, 

здатність сприймати його з урахуванням авторської концепції й 

індивідуального стилю, бачити кожен конкретний твір у літературному, 

культурному та історичному контекстах; 

- давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, 

потрібних для повноцінної інтерпретації художніх текстів, розуміння головних 

закономірностей перебігу літературного процесу; 
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- навчати учнів визначати національну своєрідність і загальнолюдську 

значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками 

різних національних літератур та різних видів мистецтв; 

- розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, 

асоціативне, абстрактне, критичне, логічне тощо); 

- формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність 

засвоювати духовно-естетичний потенціал художньої літератури; 

- виховувати повагу до книги як універсального носія інформації, 

- відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури; 

- прищеплювати школярам високий естетичний смак. 

На уроках літератури домінантною формою навчання і контролю за 

досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної 

діяльності і спонукає учнів розмірковувати, робити узагальнення і висновки, 

аргументовано висловлювати власні думки. Під час такого оцінювання 

обов'язковим має стати: контроль за прочитанням кожним учнем програмових 

творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і 

навичок їхнього аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних і 

письмових робіт, виразне читання художніх текстів. 

Іноземні мови 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість 

прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих 

параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне 

оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється 

єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати 

перевірки робочих зошитів не враховуються. 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз 

наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письмо). Оцінка за семестр виставляється на основі 

тематичних оцінок та семестрового оцінювання. 
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Історія 

При оцінюванні навчальних досягнень з історії за основу береться: 

- поступове зростання рівня вимог до учнів від класу до класу відповідно до 

рівня набуття учнями ключових та предметних компетентностей; 

- рівень оволодіння основними питаннями змісту та переліком вмінь і 

навичок, що їх учні мають набути під час вивчення курсів історії України та 

всесвітньої історії відповідно з врахуванням вікових особливостей 

пізнавального процесу школярів. 

Природознавство 

При оцінюванні навчальних досягнень з природознавства враховується: 

- засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про об'єкти, і 

процеси, що відбуваються у природі, сформованість понять про системи живої і 

неживої природи; 

- правильність, науковість, логічність і доказовість викладу матеріалу, 

повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання 

природознавчої термінології; 

- ступінь самостійності відповіді; 

- сформованість загальноосвітніх, специфічних, інтелектуальних умінь та 

навичок спостереження, опису, експерименту, роботи з додатковими та 

інформаційно-комунікаційними джерелами, роботи в малій групі 

співробітництва. 

Біологія 

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології 

враховується: 

- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову 

загальнолюдської культури; 

- обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу; 

- самостійність суджень, систематизація та глибина знань; 

- дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою 

розв'язування практичних задач; 
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- уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; 

- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та 

дослідження природи. 

Оцінювання лабораторних і практичних робіт 

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується: 

- обсяг виконання завдань роботи; 

- наявність помилок, їх кількість; 

- оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків 

біологічних об'єктів, охайність тощо); 

- для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та 

змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо); 

- для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу; 

- рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків 

(написання звіту). 

Географія 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно 

враховувати: 

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять 

і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної 

термінології; 

- ступінь самостійності відповіді; 

- логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими 

матеріалами). 

Фізика 

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку 

особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки 

формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, 

наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку 
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експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і 

схильності до креативного мислення. Тому складовими навчальних досягнень 

учнів з курсу фізики є не лише володіння навчальним матеріалом у межах 

вимог навчальної програми і здатність його відтворювати, а й уміння та 

навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, мати власні оцінні судження. 

Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і 

підбиття підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів, 

ефективний засіб зворотного зв'язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб 

самооцінювання. 

Відтак оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час 

усного чи письмового опитування, тестування; 

2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування 

задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних); 

3) рівень володіння узагальненими експериментальними уміннями та 

навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт і 

фізичного практикуму; 

4) зміст і якість творчих робіт учнів (навчальних проектів, творчих 

експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп'ютерне моделювання 

фізичних процесів тощо). 

Види усного опитування: 

- індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь учня на 

оцінку; учень має не лише відтворити текст підручника чи розповідь 

учителя на попередньому уроці, а й самостійно пояснити матеріал, 

довести наукові положення, проілюструвати їх власними прикладами; 

- комбіноване опитування дає змогу перевірити знання відразу кількох 

учнів: один відповідає усно, решта - за вказівкою вчителя виконує певні 

завдання; до нього вдаються тоді, коли весь матеріал в основному 

засвоюється і необхідно переконатися у тому; учитель аналізує матеріал 
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разом з викликаним учнем, який пояснює під час індивідуального 

опитування, водночас організовується робота всіх учнів класу; їм можна 

запропонувати уважно вислухати й проаналізувати відповідь 

однокласника; така активна робота може бути також оцінена; 

- фронтальне опитування сприяє систематизації знань, розвиває навчальну 

активність учнів, але не враховує індивідуальний темп мислення, 

стимулює прості відповіді; саме тому його необхідно поєднувати з 

груповим та індивідуальним опитуванням; 

- групове опитування (проекти, усна самостійна робота в класі і вдома); 

взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. 

Види письмового опитування: 

- індивідуальне (виконання самостійних та контрольних робіт тощо); 

- групове (розв'язування задач, тестів тощо). 

Під час оцінювання групової роботи перевага надається вмінню 

розподіляти роботу між учасниками й дотримуватися демократичного стилю 

спілкування, який полягає в доброзичливому ставленні до однокласників, 

уникненні авторитарних проявів, умінні тактовно допомогти іншому тощо. 

Оцінювання рівня оволодіння учнями певною сукупністю умінь, які в 

цілому складають узагальнене експериментальне вміння здійснюється за 

результатами виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних 

задач, робіт фізичного практикуму або підсумкової лабораторної чи 

експериментальної роботи. При цьому необхідно враховувати вміння учня: 

а) уміння планувати експеримент, тобто формулювати його мету, визначати 

експериментальний метод і давати йому теоретичне обґрунтування, складати 

план досліду й визначати найкращі умови для його проведення, обирати 

оптимальні значення вимірюваних величин та умови спостережень, 

враховуючи наявні експериментальні засоби; 

б) уміння підготувати експеримент, тобто обирати необхідне обладнання й 

вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи моделі, раціонально 

розташовувати прилади, досягаючи безпечного проведення досліду; 
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в) уміння спостерігати, визначати мету й об'єкт спостереження, 

встановлювати характерні ознаки перебігу фізичних явищ і процесів, виділяти 

їхні суттєві ознаки; 

г) уміння вимірювати фізичні величини, користуватися різними 

вимірювальними приладами й мірами, тобто визначати ціну поділки шкали 

приладу, знімати покази приладу; 

ґ) уміння обробляти результати експерименту, обчислювати значення 

величин, похибки вимірювань, креслити схеми дослідів, складати таблиці 

одержаних даних, готувати звіт про проведену роботу, записувати значення 

фізичних величин у стандартизованому вигляді тощо; 

д) уміння інтерпретувати результати експерименту, описувати 

спостережувані явища й процеси, застосовуючи фізичну термінологію, 

подавати результати у вигляді формул і рівнянь, функціональних залежностей, 

будувати графіки, робити висновки про проведене дослідження на основі 

поставленої мети. 

Обов'язковим при оцінюванні для всіх рівнів є врахування дотримання 

учнями правил безпеки життєдіяльності під час виконання фронтальних 

лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму. 

Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану 

дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних 

результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої оцінки за такі 

види роботи може заслуговувати учень, що не лише виявляє знання, а й 

демонструє здатність і досвід ефективного застосування цих знань у 

запропонованій йому штучній ситуації. Оцінювання такого виду діяльності 

здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. У зв'язку з 

цим оцінки за навчальні проекти і творчі роботи виконують накопичувальну 

функцію, можуть фіксуватися в портфоліо і враховуються при виведенні 

тематичної оцінки. 
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Хімія 

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є 

особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються 

загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі навчання. 

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хімії враховується: 

- оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини 

і хімічні явища; 

- рівень засвоєння теоретичних знань; 

- сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання 

хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою; 

- здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці; 

- уміння розв'язувати розрахункові задачі. 

Основи здоров'я 

Предмет "Основи здоров'я" має головну мету - розвивати в учнів 

здоров'язбережувальну компетентність: набувати знань про здоров'я і безпеку, 

розвивати навички безпечної поведінки для життя і здоров'я, набувати досвіду 

здорового і безпечного способу життя, формувати в учнів ціннісне ставлення до 

власного життя і здоров'я. Тому при оцінюванні навчальних досягнень учнів 

необхідно враховувати володіння ними здоро'язбережувальними 

компетенціями, що виражаються у дієвості знань, умінь і навичок, мотивацій до 

здорового і безпечного способу життя та його дотримання. 

В основу оцінювання навчальних досягнень учнів покладено об'єкти і 

характеристики навчальних досягнень учнів, які адекватно відображають рівень 

оволодіння ними здоров'язбережувальними компетенціями. 

Оцінка з основ здоров'я має бути інструментом підтримки і заохочення на 

досягнення позитивних змін у знаннях, уміннях, мотиваціях і реальній 

поведінці (учителю потрібно пам'ятати, що в початковій школі навчальні 

досягнення учнів з основ здоров'я не підлягають оцінюванню). Тому необхідно 

позитивно оцінювати кожний крок учня (учениці), спрямований на: 
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1) підвищення рівня знань про здоров'я і безпеку життєдіяльності, здоровий 

спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров'я; 

2) набуття умінь і навичок, що сприяють підвищенню рівня фізичної, 

соціальної, духовної та психічної складових здоров'я; 

3) позитивне ставлення до здоров'я і дотримання правил здорового і 

безпечного способу життя. 

Математика 

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до 

визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють 

відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником 

оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються: 

- характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 

- якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, 

гнучкість, дієвість, міцність; 

- ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок; 

- рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

- самостійність оцінних суджень. 

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки 

учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, 

який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і 

навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час 

розв'язування задач і вправ. 
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Інформатика 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється в 

трьох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, рівень 

сформованності практичних умінь та навичок, ступінь самостійності у 

застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи: 

- рівень засвоєння та оволодіння предметними знаннями (репродуктивний, 

реконструктивний, частково пошуковий і пошуковий); 

- рівень сформованості способів навчально-пізнавальної діяльності (учень 

копією зразок способу діяльності, виконує спосіб діяльності за зразком, 

застосовує аналогії, підходить творчо до їх розв'язання); 

- ступінь самостійності при виконанні навчальних завдань різного типу 

(працює під безпосереднім керівництвом учителя; потребує значної допомоги 

вчителя; потребує незначної опосередкованої допомоги; працює самостійно); 

- ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або 

навчальній ситуації, враховуючи рівень володіння практичними вміннями та 

навичками під час виконання практичних робіт на комп'ютері. 

Дисципліни художньо-естетичного циклу 

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-

естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена 

багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на формування в 

учнів комплексу загальнокультурних (ключових), естетичних (міжпредметних), 

мистецьких (предметних) компетентностей. Ця система передбачає: 

- розвиток мотивації до пізнання мистецтва, емоційно-почуттєвої сфери, 

оригінального асоціативно-образного мислення, здатності естетичного 

сприймання художніх творів; розкриття креативного потенціалу особистості; 

- виховання в учнів особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, 

вітчизняної та зарубіжної художньої культури, естетичного ставлення до 

дійсності, світоглядних орієнтацій; 
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- формування знань та уявлень про мистецтво, специфіку художньо-

образної мови різних видів мистецтва, розвиток здатності естетичного 

сприймання та інтерпретації творів; 

- розширення естетичного досвіду, вмінь і навичок у сфері мистецької 

діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні. 

Фізична культура 

Об'єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної 

культури можуть бути: 

1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату). 

2. Техніка виконання учнями фізичних вправ. 

3. Засвоєння теоретико-методичних знань. 

4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні 

навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи 

запропоновані програмами кожного варіативного модуля по роках вивчення. 

Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-

тематичного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають 

рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з 

урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах. 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, 

потрібно дотримуватися таких вимог: 

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан 

здоров'я. 

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше 

як на двох заняттях). 
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3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після - 

відновлювальні вправи. 

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем 

занятті. 

5. Учитель зобов'язаний забезпечити безумовне дотримання правил і 

виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації 

учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних 

нормативів не здійснюють. 

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний 

фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове 

перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової 

оцінки успішності. 

Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння 

теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку 

може здійснюватися як комплексно так і роздільно. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів, віднесених до підготовчої 

групи, здійснюється на загальних підставах без складання навчальних 

нормативів. 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; 

активне ставлення до занять фізичними вправами; активна участь в організації і 

проведенні фізкультурно-художніх і спортивних заходів. На основі зазначених 

показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування 

заохочувальних балів. 

Трудове навчання 

Об'єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання 

можуть бути: 

- рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; 

- проектно-технологічна діяльність учнів; 
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- уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної 

документації та іншими джерелами інформації; 

- якість виконання практичних робіт; 

- рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні 

операції; 

- рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи (планування 

трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявлення елементів творчості. 

На результат оцінювання навчальних досягнень учнів впливають 

дотримання правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог та уміння 

організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи. 

Вимоги оцінювання навчальних досягнень застосовуються відповідно до 

Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених 

навчальною програмою та з урахуванням вікових особливостей учнів. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

      Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей . 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Очікувані результати 

1 Спілкування 

державною 

мовою 

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 
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предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; обирати й застосовувати 

доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 

потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати 
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в контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

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 
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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 



27 
 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 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 
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Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових 

компетентностей: 

− «Екологічна безпека й сталий розвиток»,  

− «Громадянська відповідальність»,  

− «Здоров’я і безпека»,  

− «Підприємливість і фінансова грамотність».  

           

Наскріз

на 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.  

 

       Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

− організацію освітнього середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

− окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласні та загальношкільні проекти. Роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить 

від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою. 

 

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ 

ГАЛУЗЕЙ 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

1. Мови і літератури.  
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Вивчення української мови в 5 – 9  класах закладів загальної середньої 

освіти здійснюється за програмами, затвердженими наказами Міністерства 

освіти і науки України (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804). 

 Навчальні програми розміщені на офіційному вебсайті МОН України 

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

Вивчення української мови в 5 – 9 класах здійснюється на засадах 

компетентнісного підходу. Окрім обов’язкових видів творчих робіт до 

навчальної програми включено рекомендовані, право вибору яких надано 

вчителю відповідно до інтересів і потреб кожного класу. Вчитель може обирати 

послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але без 

порушення логіки його викладу.  

У 2021/2022 навчальному році вивчення української літератури у 5 – 9 

класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Навчальні програми 

розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: 

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

навчального матеріалу передбачає текстове вивчення окремих творів, інші 

лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім 

того, для осучаснення змістового компонента, актуалізації компетентнісного 

підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових 

тем запропоновано рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК). 

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки літератури 

для додаткового (самостійного) читання.     

У 2021/2022 навчальному році вивчення зарубіжної літератури 

здійснюватиметься у 5 – 9 класах  за навчальною програмою зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Викладання зарубіжної 

літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською 

мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають 

в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, 

переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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французькою та ін.). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх 

текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет 

«Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння 

учнями іноземними та іншими мовами.  

Вивчення іноземних мов у 2021/2022 навчальному році здійснюватиметься  

для учнів 5 – 9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року 

№ 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України 

«Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408. Інваріантна 

складова навчального плану для 5 – 11 класів забезпечує реалізацію змісту 

іншомовної освіти на рівні Державного стандарту. Учні 5-9 класів поглиблено 

вивчають англійську мову за підручниками видавництва Longman (Pearson 

Education):  «WiderWorld» 1,2,3,4 – 5-8 класи; «HighNote» 3 – 9 класи. Заклад 

освіти має право вибору щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про 

запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від 

наявності умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно. За заявами 

батьків учні з 5 класу мають право вибору другої іноземної мови – французької 

або німецької мови. Викладання французької мови відбувається за підручником 

Чумак Н.П. «Французька мова» 5-9 клас, викладання німецької мови за 

підручниками Басай Н. «Parallelen» 5-8 клас та Сотникова С.І. «Німецька мова» 

9 клас. Залишається чинним наказ Міністерства від 07.08.2015 № 855 «Про 

внесення змін до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», 

згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови за рахунок 

варіативної складової. Рішення про збільшення годин на вивчення іноземної 

мови за рахунок варіативної складової на всіх ступенях освіти приймається 

залежно від наявності умов для такого вивчення закладом освіти самостійно. 

Навчальні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, що 

безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. 

Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих 
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змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі 

можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати 

альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також 

навчальних методів з метою формування ключових життєвих компетентностей 

та досягнення цілісності навчальної програми й освітнього процесу відповідно 

до потреб певного класу. 

  

2. Суспільствознавство. 

У 2021/2022 навчальному році чинними є такі навчальні програми: 

- Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія 

України. 5 – 9 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2019 № 236). 

- Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

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

освіти і науки України від 21.02.2019 № 236). 

- Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня 

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

Календарно-тематичне планування з навчальних предметів «Історія 

України» та «Всесвітня історія» у 5-9 класах складено на основі чинних 

навчальних програм та викладається за підручниками В.С. Власова, В. 

Дрібниці, О. Гісема.   

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

посиланням: https://goo.gl/GDh9gC. 

Історична освіта в закладах загальної середньої освіти реалізується за 

допомогою предметів і курсів інваріантної та варіативної частини навчального 

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

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

стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчального предмета, рівень 

профільної підготовки – поглиблений зміст, що передбачає орієнтацію на 

майбутню професію. 

https://goo.gl/GDh9gC
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З 2018 році на базі школи була впроваджена експериментально-дослідна 

робота за темою «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в 

умовах ЗНЗ шляхом вибору індивідуальної освітньої траєкторії учня в 

спеціалізованій школі №80 Печерського району міста Києва» під керівництвом 

директора спеціалізованої школи №80 Максимової Н.М. та кандидата хімічних 

наук, завідувача кафедри методики природничо-математичної освіти і 

технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка Якуніна Я.Ю. Учні 8-х класів за заявами 

батьків та за результатами навчальних досягнень  цього року обрали предмет 

«Історія України» на до профільне вивчення, учні 9-х класів продовжують 

вивчення цього предмета як допрофільного тим самим готуючись до 

поглибленого вивчення «Історії України» у старшій школі. 

У 2021/2022 навчальному році чинною є навчальна програма:  

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

від 07.06.2017 № 804). Програму розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства за посиланням (https://goo.gl/GDh9gC) (https://goo.gl/fwh2BR). 

Календарно-тематичне планування з навчального предмета 

«Правознавство» складено на основі чинної навчальної програми та 

викладається за підручником Т.Філіпенко, В. Сутковий «Основи 

правознавства». Навчальна програми конкретизує зміст та вимоги до 

загальноосвітньої підготовки учнів/учениць із навчального предмета 

«Правознавство». 

Правознавство є тим навчальним предметом, засобами якого 

забезпечується законодавче і практичне підґрунтя впровадження наскрізних 

змістових ліній, які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності. 

Концепція наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є стрижнем 

навчальної програми «Правознавство». Саме засобами цієї навчальної 

дисципліни формуються загальнолюдські цінності, як-то свобода, демократія, 

гідність людини, верховенство права, права людини і основоположні свободи 

та інші.  

https://goo.gl/GDh9gC
https://goo.gl/fwh2BR
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У процесі вивчення правознавства особливу увагу варто приділити 

правам людини як наскрізному компоненту всіх навчальних дисциплін. Так, 

відповідно до Указу Президента України № 119 «Про Національну стратегію у 

сфері прав людини» від 24 березня 2021 року зміст освіти повинен включати 

формування в учасників освітнього процесу поваги до прав людини, її гідності, 

засад демократії, ненасильницької культури та культури доброчесності. 

Важливо забезпечити формування цінностей та світогляду здобувачів освіти як 

невід’ємних складових компетентнісного підходу, а також імплементувати 

положення Всесвітньої програми освіти у сфері прав людини та Хартії Ради 

Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти в галузі прав 

людини. 

Освіта відіграє ключову роль у формуванні культури демократії. 

Компетентними європейськими організаціями, зокрема Радою Європи, 

розробляються і впроваджуються базові документи для забезпечення сталості 

демократичних процесів у суспільстві. Одним з таких документів є, власне, 

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав 

людини, про яку зазначалося вище.  

З 2019 року школа бере учсть у міжнародному освітньому проєкті 

«Демократична школа: формування та оцінювання громадянських 

компетентностей». Численні семінари, ворк шопи, диспути, круглі столи та 

самоосвіта вчителів школи дали змогу розширити можливості викладання 

предмета «Правознавство» і тим самим поглибити знання учнів у формуванні 

культури демократії. Школа продовжує роботу у цьому проєкті, беручи участь 

у змішаному (синхронно-асинхронному) онлайн-курсі для вчителів різних 

предметів “Розвиток громадянських компетентностей на різних предметах”. 

В основу предмета «Правознавство» покладено компетентнісний підхід, 

що корелюється з основними ключовими компетентностями, визначеними 

Концепцією Нової української школи.  

Показником рівня освіченості за курсом правознавства є правова 

предметна компетентність учнів. Правова компетентність – це сукупність 
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набутих учнями правових знань, предметних умінь, сприйняття та розуміння 

важливості загальнолюдських цінностей, ставлень. 

 

3. Математика 

У 2021/2022 навчальному році вивчення математики здійснюватиметься 

за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада  

2011 року № 1392, Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня та Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня. Учні 5 – 9 класів продовжують навчатися за 

навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерсва освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804. Навчальні програми розміщені на сайті МОН 

України. Режими доступу: для учнів 5 – 9 класів: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx. 

Календарно-тематичне планування з математики у 5-9 класах складено на 

основі чинної навчальної програми та викладається за підручниками              

А.Г. Мерзляка та О.С. Істера. 

 Навчальні програми укладено на компетентнісній основі. Наголошується 

на формуванні практичних навичок для подальшого їх застосування в 

реальному житті замість опрацювання великого обсягу теоретичного матеріалу 

без можливості його застосування на практиці. Шкільний курс математики 

спрямований не лише на розвиток математичної компетентності, а й інших 

ключових компетентностей. У програмах наведено таблицю з переліком 

ключових компетентностей та завданнями, покладеними на математику для їх 

розвитку.  

В рамках впровадження експериментально-дослідної роботи за темою 

«Впровадження допрофільного диференційованого навчання в умовах ЗНЗ 

шляхом вибору індивідуальної освітньої траєкторії учня в спеціалізованій 

школі №80 Печерського району міста Києва» учні 8-х класів за заявами батьків 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
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та за результатами навчальних досягнень  цього року обрали предмет 

«Алгебра» на допрофільне вивчення, учні 9-х класів продовжують вивчення 

цього предмета як допрофільного тим самим готуючись до поглибленого 

вивчення математики у старшій школі. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася, на початку 

2021/2022 навчального року доцільним є проведення вхідного оцінювання 

учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній 

рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. Під час 

календарно-тематичного планування передбачити збільшення навчального часу 

на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

 

4. Природознавство 

               Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. 

№ 960-р, наголошує на соціальній значимості природничої освіти як одного з 

чинників розвитку економіки. У Концепції зазначається, що перед сферою 

освіти ставиться завдання формування стійкого інітересу до природничо-

математичних предметів, оволодіння технологічною грамотністю та навичками 

розв’язання проблем, залучення до дослідництва, винахідництва, проєктної 

діяльності. 

               Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

наголошує на зниженні рівня заінтересованості здобувачів освіти у вивченні 

предметів, у тому числі природничої освітньої галузі, про що свідчить, зокрема, 

негативна динаміка кількості випускників закладів загальної середньої освіти, 

які проходять зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, хімії та біології.   

Програмою визначено обов'язковий перелік способів діяльності, до яких 

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

природних об’єктів, вимірювання, проведення дослідів, використання 

довідкової літератури, участь у соціально орієнтованій діяльності з вивчення 
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екологічних проблем своєї місцевості, а також мінімальна кількість 

демонстрацій, практичних робіт, практичних занять, завдань для 

дослідницького практикуму і проєктної діяльності. В якості пріоритетів 

програма розглядає формування в учнів способів роботи з природничою 

інформацією, комунікативних умінь, а також набуття ними елементів 

природознавчої, здоров’язбережувальної та екологічної компетенцій.  

 

5. Технології 

         У 2021/2022 навчальному році вивчення інформатики в основній та 

старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за 

навчальними програмами, що розміщені на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України (режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klasр. 

          Згідно з чинною навчальною програмою «Інформатика. 5 – 9 класи» 

основним методичним підходом до вивчення предмета «Інформатика» має бути 

розвивально-компетентнісний підхід. Цей підхід забезпечує належну 

результативність навчання, а саме формування предметної інформатичної 

компетентності та наповнює відповідним змістом і цілями усі методичні 

підходи, технології та прийоми. Компетентнісна складова даного підходу 

спрямовує освітній процес насамперед на формування в суб’єктів навчання 

самоосвітньої компетентності як необхідної для отримання й підтримки інших 

ключових і предметних компетентностей. Відповідно до цього кінцевим 

результатом навчання мають стати предметна інформатична та ключові 

компетентності, визначені Законом України «Про освіту». 

 У 2021/2022 навчальному році відповідно до типових освітніх програм для 

закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета у 5 – 6 класах 

відводиться 2 година на тиждень, у 7  – 9 класах – 1 година на тиждень. 

Кількість годин трудового навчання в усіх класах може збільшуватися за 

рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на 

навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. За 
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рахунок таких годин можливе й упровадження курсів за вибором 

технологічного спрямування. 

 Вивчення предмета «Трудове навчання» здійснюється за навчальною 

програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму 

розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за посиланням: 

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

Навчальна програма зорієнтована на формування в учнів ключових і 

предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового 

навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.  

Календарно-тематичне планування з навчального предмета «Трудове 

навчання» у 5-9 класах складено на основі чинної навчальної програми.  

Завданням учителя є реалізація очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів, які виписані таким чином, щоб були спільними 

для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи і без такого поділу. При 

цьому шлях досягнення результатів визначає учитель відповідно до 

матеріально-технічних можливостей закладу освіти, інтересів і здібностей 

учнів, фахової підготовки самого учителя. 

Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року. 

Учитель може планувати поетапне їх досягнення під час виконання окремих 

проєктів. Орієнтовний перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів 

– це навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою 

будь-якої технології з представлених у змісті програми, із відповідним добором 

конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для створення 

виробу від творчого задуму до його практичної реалізації.  

Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового 

навчання здійснюється саме на основі об’єктів проєктної діяльності, що дає 

змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той самий виріб за 

допомогою різних основних та додаткових технологій, що є особливо зручним 

у класах, які не поділяються на групи. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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Перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів є орієнтовним та 

може бути доповнений виробами (проєктами) відповідно до матеріально-

технічної бази та вподобань учнів.  

Результатом проєктно-технологічної діяльності учнів має бути проєкт 

(спроєктований і виготовлений виріб чи послуга). Орієнтовна кількість 

проєктів, що освоюються в 5-9 класах: 

- Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

(основні проекти): 

• 5-6 класи – 6-10 проєктів (гольниця, м’яка пласка іграшка, серветка, 

панно, брелок, декоративні квіти ялинкова прикраса, підставка під 

горнятко); 

• 7-8 класи – 4-6 проєктів (органайзер, підставки для спецій, прикрас, 

сувенірів, квітів, декоративний рушник, грілка на чашку); 

• 9 класи – 2 проєкти (гаманець, торбинка) 

- Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (міні-

проєкти) 

• 5-8 класи – по 2 проєкти (сервірування святкового столу, побутові 

електроприлади у моєму житті, охайне житло, здоров’я та краса 

мого волосся); 

• 9 класи – 1 проєкт (мій стиль, моя зачіска, мій одяг-мій імідж) 

Важливою складовою виконання учнівських проєктів є їх публічний 

захист, на якому учні доносять інформацію про свою роботу (формування ідеї, 

процес виготовлення, апробація, удосконалення, важливість роботи, подальше 

застосування тощо) доступними для них засобами (презентація, графічні 

зображення, усне пояснення тощо). Під час захисту проєктів важливо, щоб інші 

учні та вчитель ставили запитання, які спонукатимуть до аргументації 

прийняття тих чи інших рішень при виконанні роботи. Це важливо для 

формування таких навичок, як висловлювати власну думку, відстоювати свою 

позицію, вміння вести дискусію, критично мислити. Важливим критерієм 

вибору проєкту є його значущість для учня (можливість використання виробу в 
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побуті, для хобі або реалізації виробів на шкільних ярмарках, аукціонах тощо). 

Неприпустимим є проєктування та виготовлення виробу тільки для опанування 

технології. 

 У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об’єкта проєктно- 

технологічної діяльності варто планувати не менш як дві основні технології 

(крім об’єктів, виготовлення яких передбачає застосування однієї технології – 

писанка, гарячі напої тощо). Це потрібно для того, щоб учні мали рівні 

можливості у виборі технологій із технічних та обслуговуючих видів праці.  

Під час планування навчального процесу учитель самостійно формує теми, 

які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об’єкти 

проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, 

необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу 

тощо. Така академічна свобода учителя «обмежена» лише запланованими 

очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які 

визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, розділу чи 

окремого уроку. 

У 2021/2022 навчальному році навчання біології в закладах загальної 

середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  

Програма з біології для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України (режим доступу: https://goo.gl/GDh9gC); 

Чинні програми позбавлені жорсткого поурочного поділу і дають право 

вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту, самостійно обирати 

послідовність розкриття навчального матеріалу в межах одного навчального 

року, але без порушення логіки його викладу, змінювати орієнтовну кількість 

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

проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього резервні години або 

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

зміст освіти приклади зі свого регіону. Резервні години можуть бути використані 
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для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та 

оцінювання результатів навчання учнів. 

У 2021/2022 навчальному році учні 6 – 9 класів продовжать вивчати 

географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 

07.06.2017 № 804, та навчальною програмою для 8 – 9 класів з поглибленим 

вивченням географії, рекомендованою Міністерством освіти і науки України 

(лист МОН від 25.08.2020 № 1/11-5718), що розміщені на офіційному вебсайті 

МОН за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas 

Кількість годин на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6 – 9 

класів, так і профільному, є орієнтовною, її можна змінювати в межах 

визначеного навчального часу. Вчитель може на власний розсуд змінити 

розподіл годин між темами і розділами, використати години резервного часу з 

метою глибшого вивчення окремих тем, проведення уроків узагальнення і 

систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, проведення 

екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли під час 

вивчення певних тем тощо. 

Сьогодні перед учителем географії поставлено складне методичне 

завдання – реалізувати на практиці компетентнісний підхід. У географічній 

освіті це інноваційний напрям, що дає можливість по-новому сприйняти і 

зрозуміти важливе методичне питання: «З якою метою вчити школярів 

географії?». Інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати 

наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ): мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні 

словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відеотехніка, 

Інтернет-ресурси і т. п.  

 

6. Здоров’я і фізична культура 

         У 2021/2022 навчальному році вивчення предмета «Основи здоров’я»  

у 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою 
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наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному 

вебсайті МОН (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas).  

         Відповідно до типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405, на 

вивчення предмета у 5 – 9 класах передбачена 1 година на тиждень. Головне 

завдання навчання основам здоров’я – вплинути педагогічними методами на 

свідомість і поведінку учнів шляхом розвитку у них життєвих і спеціальних 

навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку. 

Результатом навчання має бути розвиток здоров’язбережувальних 

компетентностей учнів, зокрема збільшення обсягу знань щодо збереження 

життя та зміцнення здоров’я, поглиблення навичок та умінь (зокрема, 

прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, 

спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному 

психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, розвиток співчуття і 

відчуття себе як громадянина), усвідомлення учнями необхідності відповідати 

за своє життя і здоров’я. 

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток 

організму і вдосконалення його функцій.  

Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить 

навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є 

однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування та форми власності.  

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти у 

2021/2022 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в 

інваріантній складовій передбачено: рівень стандарту: 5 – 9 класи – 3 години на 

тиждень. Заняття з фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем 

фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: 

тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета 

здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки України. Структура програм є максимально 

інформативною для вчителя. Дана структура дає змогу вчителю більш 

об’єктивно оцінити досягнення учня.  

Навчальні плани ІІ ступеня передбачають реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. 

Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні 

потреби учнів та їх батьків.  

Навчальні плани для 5-7 класів розроблені на основі додатку 3 для 

спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим 

вивченням іноземних мов Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої  наказом МОН України №405 від 

20.04.2018  ( Додаток 1) 

Враховуючи освітні запити учнів та батьків, базуючись на Положенні про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, у 2021-2022 навчальному 

році у рамках продовження дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній 

школі» відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської міської 

державної адміністрації № 619 від 04.09.2018 р. «Про організацію дослідно-

експериментальної роботи в закладах дошкільної та загальної середньої освіти» 

у 8А,Б і 9А,Б класах запроваджується поглиблене вивчення української мови та 

історії України в умовах спеціалізованої школи. ( Додаток 3,4)  

Повноцінність базової  середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які 

надає школа за батьківські кошти. 

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 
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навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002  

за № 229/6517 (зі змінами), поділ інших класів на групи під час вивчення 

окремих предметів у спеціалізованій школі №80 запроваджується: 

• при вивченні української мови в 6-А; 8-А; 8-Б; 9-А класах, так як 

кількість учнів у класі перевищує 27 осіб; 

• при поглибленому вивченні іноземної мови (англійської) з 1-го класу — 

у 5–9-х класах відбувається поділ на групи по 8–10 учнів у кожній (не більше 

ніж 3 групи); 

• при проведенні практичних занять з інформатики в 5–9-х класах 

з використанням комп’ютерів (клас ділиться на 2 групи, але не менше ніж 

8 учнів у групі); 

• при проведенні уроків з трудового навчання (технології) в 5–11-х класах, 

якщо кількість учнів перевищує 27 осіб. 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації затверджені методичною радою школи (протокол №5 від 03 

червня 2021 року) та розподіляються наступним чином: 

1. Відповідно до Указу президента України «Про оголошення 2021-2022 

навчального року Роком освіти та грамотності в Україні», проте великий 

акцент ставитиметься саме на математиці. У зв’язку з цим, для поглиблення 

знань учнів з математики додатково відведено 1 година у 5-6 класах на 

предмет природничо-математичного циклу «Математика» і становить 5 

годин на тиждень та 0,5 години у 7 класі на предмет «Алгебра» і становить 

2,5 години на тиждень.   

2. З метою підготовки до подальшої допрофільної освіти учнів та підвищення  

мотивації до навчання в 5-7 класах додаткові 0,5 годин відведено на 

поглиблене вивчення предмету суспільно-гуманітарного циклу «Українська 
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мова» і становить: в 5-6 класах – 4 години, в 7-х класах – 3 години на 

тиждень. 

3. Інтегрований курс «Мистецтво» обсягом 1 година у 5-7 класах розділено на 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» по 0,5 

години. 

4. Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка 

здійснюється у 8 - 9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння 

усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання у старшій 

школі. Основними складовими допрофільної підготовки є вивчення окремих 

предметів на диференційованій основі, курси за вибором, інформаційна 

робота, профільна орієнтація. У 2021-2022 навчальному році  в рамках 

допрофільної підготовки учнів 8-х класів, відповідно до вибору учня та заяв 

батьків,  виокремлено 2 динамічні мобільні групи, а саме: динамічна 

мобільна група з поглибленим вивченням предмету природничо-

математичного циклу «Алгебра» та виділено додатково 1.5 години на його 

поглиблене вивчення (загальна кількість становить – 3,5 години) та 

динамічна мобільна група з поглибленим вивченням предмету суспільно-

гуманітарного циклу – «Історія України» та додатковим 

навантаженням 1,5 години на його вивчення (загальна кількість становить – 

3 години на тиждень). У 9-х  класах продовжено допрофільне навчання  у 2 

динамічних мобільних групах, а саме: динамічна мобільна група з 

поглибленим вивченням предмету природничо-математичного циклу 

«Алгебра» та виділено додатково 1 годину на його поглиблене вивчення 

(загальна кількість становить – 3 години на тиждень) та динамічна мобільна 

група з поглибленим вивченням предмету суспільно-гуманітарного циклу – 

«Історія України» та додатковим навантаженням 1 година (загальна 

кількість годин – 2,5 години) за рахунок зменшення на 0,5 години фізики та 

на 0,5 години трудового навчання. 

5. З 2016 спеціалізована школа №80 працює в програмі всеукраїнського 

експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-
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педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів на 2016‒2022 роки.  У 2021-2022 навчальному році 5-Б 

та 6-Б класи працюватимуть за Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1392 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.09.2020) (Додаток 2): 

- освітня галузь «Мови і література» реалізується через навчальні 

предмети «Українська мова» (по 4 години на тиждень); «Українська 

література» (по 1,5 години на тиждень); «Зарубіжна література» (по 0.5 

години на тиждень, оскільки передбачено вивчення другої іноземної 

мови); «Іноземна мова (англійська)» (по 5 годин на тиждень);  

- освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет 

«Математика» у 5–6 класах (по 6 годин на тиждень).  

- освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети 

«Природознавство», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія». Предмет 

«Природознавство» в проєктних класах рівня базової середньої освіти 

розподілено на два: «Природознавство. Моя планета Земля», який 

є пропедевтичним для вивчення системних курсів біології і географії  

в 6–9 класах, та «Природознавство. Твої фізичні відкриття», що 

є пропедевтичним для курсів фізики, хімії і астрономії. У 5-Б класі 

«Природознавство. Моя планета Земля» (по 2 години на тиждень), у 5-Б 

та 6-Б класах «Природознавство. Твої фізичні відкриття», 

(по 1 годині на тиждень). У 6–Б класі — навчальні предмети «Біологія» та 

«Географія» (по 2 години на тиждень). Також за рахунок годин 

інваріантної складової введено інтегрований курс «Навчаємося разом» 

(по 2 години на тиждень). У межах курсу «Навчаємося разом» 

інтегрується матеріал навчальних предметів «Етика» (5–6 класи), 

«Основи здоров’я» (5–9 класи); 
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- мета і завдання освітньої галузі «Мистецтво» реалізується через 2 

окремих курса  «Образотворче мистецтво» та «музичне мистецтво» 

(по 0,5 години на тиждень); 

- освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні 

предмет «Історія України (Вступ до історії)» (по 1 годині на тиждень);  

- освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети 

«Інформатика»  та «Технології»  (по 1 годині на тиждень); 

- освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 5-Б та 6-Б класах 

реалізується через навчальний предмет «Фізична культура» (по 3 години 

на тиждень). Уведення до інтегрованого курсу «Навчаємося разом» годин 

освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» навчального предмета 

«Основи здоров’я» у проєктних класах забезпечує належний рівень 

формування у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого життя і 

здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками 

безпечної для життя і здоров’я поведінки, позитивного мислення та 

емоційного інтелекту, психологічної установки на навчання як 

вирішального засобу розвитку особистості та досягнення успіхів в усіх 

сферах діяльності, становлення учня як суб’єкта життєдіяльності. 

 

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ 

БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової 

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

року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж 

навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Організація освітнього процесу відбувається з урахуванням інтересів та 

здібностей учнів, відповідно до освітніх запитів соціуму. 

Вчителями усіх рівнів упроваджуватимуться педагогічні технології: 

- загальношкільні - технологія особистісно зорієнтованого навчання, 

проектна технологія, здоров’язбережувальні технології, екологічного навчання; 

- групові - технологія інтерактивного навчання, технологія розвитку 

критичного мислення, технологія проблемного навчання, технологія 

самовдосконалення особистості; 

- індивідуальні: технологія розвивального навчання ігрові технології 

навчання, що забезпечують навчальну діяльність в умовах ситуацій, 

спрямованих на відтворення та засвоєння суспільного досвіду, в якому 

складається та вдосконалюється самоуправління поведінкою; тренінгові 

технології. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

обрані вчителіми відповідно до завдань та цілей уроку, особливостей класу та 

враховуючі інтереси учня. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

брифінги, квести тощо.  

Форми організації освітнього процесу можуть бути уточнені та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
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ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного супроводу 

допрофільного навчання; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти 

педагогів, активна та свідома самоосвітня участь педагогічних працівників,  

всебічна підтримка участі в освітніх проектах. 

Безперечною вимогою часу є формування у здобувачів 

освіти медіаграмотності. Інфомедійна грамотність розглядається як комплекс 

знань, умінь та навичок, які можна і треба розвивати не окремим предметом, а в 

межах фактично кожного предмета і будь-якої теми. Це розвиток вміння 

працювати з джерелами і першоджерелами інформації, розуміння, якому 

джерелу можна довіряти, вміння ефективно шукати і перевіряти інформацію. 

Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження та участь в 

експериментальній роботі із допрофільного навчання 8-9 класів, проєктній 

діяльності школи («Демократична школа» (формувальне оцінювання), «Знай та 
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розрізняй: інфомедійна грамотність» та інші). Ці документи мають новий зміст, 

спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням 

діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання.      

 Всі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації 

школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах. 

До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, 

календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльністі 

якості педагогічних працівників. Особливу увагу приділити вчителям 

початкових класів. 

Визначаємо критерії, що містять основні індивідуально-особистісні та 

професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної 

мети та завдань реформування освіти: 

• професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для 

створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному становленню учнів; 

• соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності 

громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, 

усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і 

можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського 

обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у 

соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити 

шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в 

цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної 

роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи 

компромісів; 

• загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, 

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

за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як 
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підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 

інших; 

• мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями 

про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної 

та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну 

позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, 

розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати 

педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії 

(відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від 

комунікативно-діяльнісних ситуацій); 

• психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я учня, здатність 

сприяти творчому становленню школярів та їхній індивідуалізації; 

• підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи 

та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави; 

• інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного 

суспільства. 
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Додаток   1  

 

 

Навчальний план 5-7 класів 

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов 

 

 

 

 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

5-А,В 6-А,В 7-А,Б 

Мови і літератури Українська мова  3,5+ 0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 

Українська література 2 2 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5 5 5 

Друга іноземна мова 

(французька, німецька) 
2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України  1  1 

Інтегрований курс «Всесвітня 

історія. Історія України» 
- 2 - 

Всесвітня історія   1 

Основи правознавства  - - - 

Мистецтво* Мистецтво - - - 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 

Математика Математика 4 +1 4 + 1 - 

Алгебра - - 2+0,5 

Геометрія - - 2 

Природознавство Природознавство 2 - - 

Біологія - 2 2 

Географія - 2 2 

Фізика - - 2 

Хімія - - 1,5 

Технології Трудове навчання 2 2 1 

Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 

Разом 28+3 31+3 32+3 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
0 0 0 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 
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Додаток  2 

 

 

Навчальний план 5-Б, 6-Б класів, 

які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

5-Б 6-Б 

Мови і літератури Українська мова  4 4 

Українська література 1,5 1,5 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5 5 

Друга іноземна мова 

(французька, німецька) 
2 2 

Зарубіжна література 0,5 0,5 

Суспільство-

знавство 

Історія України  1 1 

Всесвітня історія - - 

Основи правознавства  - - 

Навчаємося разом 2 2 

Основи самоменеджменту  - - 

Мистецтво Образотворче мистецтво 0,5 0,5 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Математика Математика 6 6 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природознавство Природознавство. Моя 

планета Земля 
2 - 

Природознавство. Твої 

фізичні відкриття 
1 1 

Біологія - 2 

Географія - 2 

Фізика - - 

Хімія - - 

Технології Технології 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура 
3 3 

Разом 28+3 31+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 

Сумарна кількість навчальних годин 
інваріантної і варіативної складових, що 
фінансуються з бюджету (без урахування поділу 
класів на групи) 

31 34 
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Додаток  3 

 

Навчальний план 8-А, Б класів  

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов  

(допрофіль, 1 рік) 

 
№ 

з/п 

Предмети Кількість годин на тиждень 

8-А+8-Б Динамічні мобільні 

групи 
Алгебра Історія 

України 

1 Українська мова  2+2 2 2 

2 Українська література 2+2 2 2 

3 Англійська мова 5+5 5 5 

4 Французька/німецька мова 2+2 2 2 

5 Зарубіжна література 2+2 2 2 

6 Історія України 1,5+3 1,5 1,5+ 1,5 

7 Всесвітня історія 1+1 1 1 

8 Мистецтво 0,5+0,5 0,5 0,5 

9 Алгебра 3.5+2 2+1,5 2 

10 Геометрія 2+2 2 2 

11 Біологія 2+2 2 2 

12 Географія 2+2 2 2 

13 Фізика 2+2 2 2 

14 Хімія 2+2 2 2 

15 Трудове навчання 1+1 1 1 

16 Інформатика 2+2 2 2 

17 Основи здоров’я 0,5+0,5 0,5 0,5 

18 Фізична культура 3+3 3 3 

Разом 66+6 33+3 33+3 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

                72 36 36 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 

66+6 33+3 33+3 
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Додаток  4 

 

Навчальний план 9-А, Б класів 

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов 

(допрофіль, 2 рік) 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень 

9-А + 9-Б 

Динамічні мобільні 

групи 

алгебра Історія 

України 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2+2 2 2 

Українська література 2+2 2 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5+5 5 5 

Друга іноземна мова 

(французька/німецька) 
2+2 2 2 

Зарубіжна література 2+2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5+2,5 1,5 1,5+1 

Всесвітня історія 1+1 1 1 

Основи правознавства  1+1 1 1 

Мистецтво* Мистецтво 0,5+0,5 0,5 0,5 

 

Алгебра 3+2 2+1 2 

Геометрія 2+2 2 2 

Біологія 2+2 2 2 

Географія 1,5+1,5 1,5 1,5 

Фізика 2.5+2.5 3-0,5 3-0,5 

Хімія 2+2 2 2 

Технології Трудове навчання 0.5+0.5 1-0,5 1-0,5 

Інформатика 2+2 2 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 0,5+0,5 0,5 0,5 

Фізична культура** 3+3 3 3 

Разом 66+6 33+3 33+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження 66 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 
66+6 33+3 33+3 

 


	У 2021/2022 навчальному році вивчення зарубіжної літератури здійснюватиметься у 5 – 9 класах  за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти зд...

