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ВСТУП  

Освітня програма для 6-9 класів Спеціалізованої школи №80 Печерського 

району м.Києва (далі СШ №80) на 2022-2023 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); 

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, 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. 

 

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,  
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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 6-9 класів організовуються за семестровою 

системою: 

     І семестр - з 01 вересня по 23 грудня 2022 року; 

    ІІ семестр - з 09 січня по 30 червня 2023 року.  

    Останній навчальний день 31 травня 2022 року. З 1 по 7 червня освітній 

процес організовується шляхом проведення навчальних екскурсій, 

консультацій, заходів в рамках роботи літньої школи.  

Канікули проводяться в терміни:  

осінні – з 31 жовтня по 06 листопада 2022 року, 

зимові – з 26 грудня 2022 року по 27 січня 2023 року, 

весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року. 

          Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться  згідно додатку до 

листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Освітній процес  у  спеціалізованій школі  №80 з 01 вересня 2022 року 

здійснюватиметься у дистанційному форматі. На запит батьків буде 

організовано індивідуальну форму здобуття освіти. 

Відповідно до наказу МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внести зміни до 

санітарного регламенту проведення занять у дистанційному режимі в умовах 

воєнного стану, а саме: безперервна тривалість навчальних занять при 

організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна 

перевищувати для учнів: 

• 5-6 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 35 хвилин, або 4 - 

по 25 хвилин; 
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• 7-9 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 40 хвилин, або 4 - 

по 30 хвилин, або 5 - по 25 хвилин; 

На час організації дистанційного навчання у синхронному форматі 

встановлюється єдиний  розклад дзвінків для 1-11 класів з перервою - 5 

хвилин (1-4 уроки, 6-8 уроки) та перервою – 20 хвилин (4-5 уроки).  

Педагогічні працівники тривалість уроків визначають з неухильним 

дотриманням вимог  санітарного регламенту до тривалості  навчальних 

занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі для 

кожної вікової категорії, що дозволить збільшити тривалість перерв і 

запобігатиме перевантаженню дітей. 

 

Уроки Тривалість уроку 35 хв. Перерва 

1 09:00 – 09:35 10 хв. 

2 09:45 – 10:20 10 хв. 

3 10:30 – 11:05 10 хв. 

4 11:15 – 11:50 10 хв. 

5 12:10 – 12:45 20 хв 

6 12:55 – 13:30 10 хв 

7 13:40 – 14:15 10 хв 

8 14:25 – 15:00 10 хв 

 

В умовах правового режиму военного стану під час оголошення повітряної 

тривоги чи надзвичайної ситуації здійснювати та дотримуватись заходів 

цивільного захисту.  

Дозволити перебування працівників у закладі освіти за умови 

дотримання ними правил поведінки під час сигналу цивільного захисту 

«УВАГА BCIM!», а саме: почувши сигнал цивільного захисту працівники 

освітнього закладу повинні негайно залишити приміщення школи та перейти 

до найближчих укриттів, що розташовані поруч із закладом освіти:  
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- підземний паркінг за адресою: бульвар Дружби народів 14-16;  

- підземний перехід за адресою: бульвар Дружби Народів ріг провулок          

Л. Філатова. 

Педагогічні працівники повинні неухильно дотримуватися основного 

алгоритму дій вчителя, якщо під час уроків у дистанційному форматі 

вмикається сигнал повітряної тривоги: 

- учитель сповіщає учнів про загрозу; 

- зупиняє урок; 

- сповіщає учням про необхідність пройти до укриття цивільного захисту; 

- після завершення небезпеки та оголошення скасування сигналу педагогічні 

працівники та учні повертаються до проведення уроків за затвердженим 

розкладом. 

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".  
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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 

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. 
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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 

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 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 
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науках і 

технологіях 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. Усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5. Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6. Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7. Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 
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аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8. Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9. Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 
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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 

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових 

компетентностей: 

− «Екологічна безпека й сталий розвиток»,  

− «Громадянська відповідальність»,  

− «Здоров’я і безпека»,  

− «Підприємливість і фінансова грамотність» 
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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.  



12 
 

П
ід

п
р

и
єм

л
и

в
іс

т
ь

 і
 

ф
ін

а
н

со
в

а
 г

р
а
м

о
т
н

іс
т

ь
 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 проєкти. 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 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ 

ГАЛУЗЕЙ 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

− Мови і літератури  

− Суспільствознавство 

− Мистецтво 

− Математика 

− Природознавство 

− Технології 

− Здоров’я і фізична культура 
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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 2022-2023 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 9-А,Б та 10-А,Б класах запроваджується поглиблене вивчення алгебри та 

історії України ( Додаток 3,4)  

       Враховуючи кадрове  та матеріально-технічне забезпечення опанування 

навчального матеріалу передбачено через залучення учнів на уроках трудового 

навчання до проєктної діяльності. 

Клас Назва проєкту 

6-ті класи Проєктування та виготовлення: 

- святкові (ялинкові) прикраси; 

- органайзеру для канцтоварів; 

- листівки;  

- рамки для фото; 

- ляльки-мотанки; 

- підставки під горнятко; 

- прикрас з бісеру. 

Технологія побутової діяльності 
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7-мі класи Проєктування та виготовлення: 

- вишиваної серветки, декоративного рушника; 

- підставки під горнятко (в’язання гачком); 

- штучних квітів; 

- краватки-метелика; 

- блокноту; 

Технологія побутової діяльності 

8-мі класи Проєктування та виготовлення: 

- грілки на чашку (в’язання спицями);  

- прихватки для гарячого посуду; 

- кухонного приладдя (лопатки, підставки під гарячий 

посуд); 

- органайзеру;  

- килимка на стілець; 

- намиста, підвіски; 

- свічника. 

Технологія побутової діяльності 

9-ті класи Проєктування та виготовлення: 

- комплексного виробу для власних потреб та шкільного 

інтер’єру (сумки-торбинки, переробка старих речей); 

- виробів в  Етно-стилі 
 

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. 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації розподілено наступним чином: 

1. Для поглиблення знань учнів з математики додатково відведено години на 

предмети освітньої галузі «Математика»: у 6-А,В класах – 1 година і 

становить 5 годин на тиждень;  у 7-А,В класах – 0,5 години на предмет 

«Алгебра» і становить 2,5 години на тиждень. (Додаток 1) 

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

мотивації до навчання в 6-7 класах додаткові 0,5 годин відведено на 

поглиблене вивчення предмету «Українська мова», освітньої галузі «Мови і 

літератури», і становить: в 6-А,В класах – 4 години на тиждень,                     

в 7-А,В класах – 3 години на тиждень. (Додаток 1) 
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3. Інтегрований курс «Мистецтво», освітньої галузі «Мистецтво», обсягом        

1 година у 6-7 класах розділено на окремі курси: «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво» по 0,5 години на тиждень. (Додаток 1) 

    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. В рамках продовження 

допрофільної підготовки учнів 9-х класів, відповідно до вибору учня та заяв 

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

мобільна група з поглибленим вивченням предмету «Алгебра» освітньої 

галузі «Математика» та виділено додатково 1 годину на його поглиблене 

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

мобільна група з поглибленим вивченням предмету «Історія України» 

освітньої галузі «Суспільствознавство» та додатковим 

навантаженням 1 година на його вивчення (загальна кількість становить – 

2.5 години на тиждень) за рахунок зменшення на 0,5 години фізики 

(загальна кількість годин становить – 2.5 години на тиждень) та на 0,5 

години трудового навчання (загальна кількість годин становить – 0.5 години 

на тиждень). (Додаток 2, 3) 

 

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. 



16 
 

 

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. 

Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження участь 

в експериментальній роботі із допрофільного навчання 8-9 класів, проєктній 

діяльності школи («Демократична школа» (формувальне оцінювання), «Знай та 

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. 
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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 

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, 
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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 

суспільств 
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  Додаток   1 

 

Навчальний план 6-7 класів 

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов 

 

 

 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

6-А,В 7-А,В 

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

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5 5 

Друга іноземна мова 

(французька, німецька) 
2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України   1 

Інтегрований курс «Всесвітня 

історія. Історія України» 
2 - 

Всесвітня історія  1 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Мистецтво - - 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 

Математика Математика 4 + 1 - 

Алгебра - 2+0,5 

Геометрія - 2 

Природознавство Природознавство - - 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика - 2 

Хімія - 1,5 

Технології Трудове навчання 2 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 31+3 32+3 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації - - 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

31+3 32+3 
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Додаток  2 

Навчальний план 8-х класів  

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов  

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

8-А,Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2  

Українська література 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
5 

Друга іноземна мова 

(французька, німецька) 
2 

Зарубіжна література 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України  1,5 + 0,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства  - 

Мистецтво Мистецтво 
0,5 

Математика 
Алгебра 2 +1 

Геометрія 2 

Природознавств

о 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології Технології 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 
0,5 

Фізична культура 
3 

Разом 33+3 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

- 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 
33 

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

33+3 
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Додаток  3 

 

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 

Математика 

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 
Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації - 
- - - 

Гранично допустиме навчальне навантаження 66 33 33 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

66+6 33+3 33+3 

 


	Освітній процес  у  спеціалізованій школі  №80 з 01 вересня 2022 року здійснюватиметься у дистанційному форматі. На запит батьків буде організовано індивідуальну форму здобуття освіти.
	Відповідно до наказу МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внести зміни до санітарного регламенту проведення занять у дистанційному режимі в умовах воєнного стану, а саме: безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхрон...
	В умовах правового режиму военного стану під час оголошення повітряної тривоги чи надзвичайної ситуації здійснювати та дотримуватись заходів цивільного захисту.
	Дозволити перебування працівників у закладі освіти за умови дотримання ними правил поведінки під час сигналу цивільного захисту «УВАГА BCIM!», а саме: почувши сигнал цивільного захисту працівники освітнього закладу повинні негайно залишити приміщення ...
	- підземний паркінг за адресою: бульвар Дружби народів 14-16;
	- підземний перехід за адресою: бульвар Дружби Народів ріг провулок          Л. Філатова.
	Педагогічні працівники повинні неухильно дотримуватися основного алгоритму дій вчителя, якщо під час уроків у дистанційному форматі вмикається сигнал повітряної тривоги:
	- учитель сповіщає учнів про загрозу;
	- зупиняє урок;
	- сповіщає учням про необхідність пройти до укриття цивільного захисту;
	- після завершення небезпеки та оголошення скасування сигналу педагогічні працівники та учні повертаються до проведення уроків за затвердженим розкладом.

