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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

І ступінь 

(Нова Українська Школа) 

Загальні положення 
Типову освітню програму для І ступеня (НУШ) закладу загальної середньої 

освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного 

стандарту початкової освіти та Типових освітніх програм для 1-2 та 3-4 класів, 

розроблених під керівництвом О. Я. Савченко, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.08.2022 р. № 743-22. 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

Принципи побудови програми 
Програму побудовано із урахуванням таких принципів: 

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Загальний та детальний обсяг навчального навантаження 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів (НУШ) 

закладу загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: 1 клас — 23 

год/тижд.- 805 год./рік; 2 клас — 25 год/тижд. - 875 год./рік; 3 клас — 26 год/тижд. - 

910 год./рік; 4 клас — 26 год/тижд. - 910 год./рік. Детальний розподіл навчального 

навантаження за класами та на тиждень окреслено у навчальному плані закладу 

освіти для І ступеня (НУШ). 

Навчальний план встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальний план для І ступеня (НУШ) передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантний та варіативний складники. 

Програми інваріантного складника освітньої програми є обов’язковими для 

використання в загальноосвітньому навчальному закладі. 

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: 

«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», 

«Досліджуємо мовні явища». 
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Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас - інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

 2 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований 

курс цих навчальних предметів; 

 3 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; 

 4 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання». 

 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження». Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших 

предметів (освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи 

інших засобів для пізнання дійсності; організації та виконання міжпредметних 

навчальних проектів, міні-досліджень тощо. 

Освітні галузь «Математична» реалізуються через предмет «Математика». 

Освітня галузь «Іншомовна» реалізується через предмет «Іноземна мова» 

(англійська мова). 

Освітні галузі «Громадянська та історична, соціальна та 

здоровязбережувальна, природнича» - через предмет «Я досліджую світ». 

Інформатична освітня галузь реалізується через предмет «Інформатика» у 2-4 

класах. 

Освітня галузь «Технологічна» реалізується через предмет «Дизайн і 

технології». 

Освітня галузь «Мистецька» здійснюється за змістовими лініями: 

«Художньо-творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«Комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення 

загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької 

освіти. Мистецька освітня галузь реалізується через інтегрований курс 

«Мистецтво». 

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність», предметом «Фізична 

культура». 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2-

4 класах - 40 хвилин. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року 

№ 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 

учнів. 

Варіативний складник навчального плану використовуватиметься на 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять (1-2 класи: 1год/тиж., 

3-4: 2 год./тиж,), курсів за вибором. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється 

не лише в рамках предмета «Фізична культура», а інтегрується у змісті всіх 

предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове 
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наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів: легка 

атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, хореографія. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та потужності навчального закладу. 

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Ключові компетентності 
Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти таких 

ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати 

факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 

ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 

ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і 

робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ 

шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін 

у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 

здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 
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навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для 

оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх 

досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими 

особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і ліцею, повагу до 

прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними 

проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 

здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, 

прийняття власних рішень. 

Наскрізні уміння 
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки 
Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

освітньої програми потрібно використовувати внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу умінь у нові ситуації. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти за цією освітньою програмою 
Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають 

враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. 

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний 

вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної 

ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових 

особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, 

міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і 

різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у 

певному рівні готовності дитини до систематичного навчання - фізичної, соціальної, 

емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного 
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мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української 

культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах 

уроку або в позаурочний час. У період надзвичайних ситуацій пов’язаних з 

ускладненням погодних умов, епідситуацій, воєнних дій тощо освітній процес може 

організовуватись із застосуванням дистанційних технологій навчання, порядок 

організації якого визначається наказом керівника відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 

забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених 

у програмі. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
Оцінювання у 1-4 класах ліцею розглядається як процес отримання даних про 

стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та 

формулювання на його основі суджень про об'єкт, який оцінюють. Оцінювання 

здійснюється з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів і 

здібностей кожного учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей, 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу та 

шляхів підвищення його ефективності. 

Рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу забезпечується через 

активне залучення здобувачів освіти до самооцінювання/ взаємооцінювання. 

Оцінювання ґрунтується на принципах дитиноцентризму, об'єктивності, 

доброчесності, справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, 

гнучкості, перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також 

плановості, чіткості, прозорості, відкритості, доброзичливості. 

Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, 

мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, 

прогностична, констатувальна, виховна. Відповідно до мети оцінювання 

пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції оцінювання. 

Реалізацію формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням 

динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його/її навчальних 

потреб та подальшим спрямуванням освітнього процесу на підвищення 

ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. 

Діагностувальна функція дає можливість виявити стан набутого учнями 

досвіду навчальної діяльності відповідно до поставлених цілей, з'ясувати 

передумови стану сформованості отриманих результатів, причини виникнення 

утруднень, скоригувати процес навчання, відстежити динаміку формування 

результатів навчання та спрогнозувати їх розвиток. Обидві функції 

взаємодоповнюють одна одну і зумовлюють особливості організації оцінювальної 

діяльності. 
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Об'єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі 

процес їх досягнення ним/нею. 

Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 14 

класів щодо можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання 

серед них виокремлюють об'єктивні результати навчання (знання про предмети і 

явища навколишнього світу, взаємозв'язки і відношення між ними, уміння та 

навички оперувати знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, 

досвід творчої діяльності, що відображено в обов'язкових/очікуваних результатах 

навчання, визначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти) та 

особистісні надбання учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, 

наполегливість; комунікабельність, здатність співпрацювати; самостійність, 

відповідальність; ціннісні ставлення), які він/вона виявляє у процесі досягнення 

результату навчання. 

Отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати 

навчання учнів здійснюють у процесі: 

формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку 

учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних 

досягнень учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними 

Державним стандартом/освітньою програмою. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних 

про стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених учителем для 

певного заняття/системи занять з певної програмової теми на основі освітньої 

програми. 

Залежно від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, 

особливостей змісту навчального предмета/інтегрованого курсу та з урахуванням 

етапу опанування програмовим матеріалом у цілому та етапу опанування 

очікуваним результатом навчання зокрема отримання даних здійснюється під час 

різних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка може бути: за формою - 

індивідуальною, груповою, фронтальною; за способом виконання - усною (бесіда, 

розповідь, переказ, діалог тощо), письмовою (окремі навчальні завдання, у тому 

числі тестові, компетентнісні завдання, перекази, диктанти тощо, а також 

діагностувальні роботи), практичною (дослід, практична робота, навчальний проєкт, 

учнівське портфоліо, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, 

побудова схем, моделей тощо), програмованою (з використанням «електронних 

засобів навчання, дозволених для використання в закладах загальної середньої 

освіти). З урахуванням опрацьованого програмового матеріалу відповідно до 

календарно-тематичного плану та готовності учнів виконувати завдання вчитель 

самостійно може визначати форму, спосіб, зміст, час виконання навчально-

пізнавальної діяльності і фіксувати їх у планах-конспектах уроків/занять. 

За отриманими даними про результати навчання, на основі їх аналізу залежно 

від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, оцінку визначати як 

показник досягнень навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці. 

З урахуванням мети оцінювання вираження оцінки може відбуватися 

вербально, що, окрім оцінювального судження про досягнення, може ще називати і 

рівень результату навчання. 
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Оцінювальне судження є вербальною оцінкою, оцінювальне судження із 

зазначенням рівня результату - рівневою оцінкою. 

Вербальну і рівневу оцінки можуть виражати як усно, так і письмово. Процес 

навчання та його результати характеризують - доброзичливими, лаконічними, 

чіткими, об'єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату 

навчання визначають з урахуванням динаміки його досягнення та позначають 

буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Така 

оцінка буде допомагати учню/учениці усвідомлювати власні успіхи і шляхи 

подолання утруднень. 

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах 

виражається вербальною оцінкою, а об'єктивних результатів навчання учня/учениці 

у 1-2 класах - вербальною оцінкою, у 3-4 класах -рівневою оцінкою. 

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання 

здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-

4 класів закладів загальної середньої освіти, визначеної наказом МОН України від 

13.07.2021 р. № 813, що дозволяє забезпечити об'єктивність і точність результату 

оцінювання . 

З метою забезпечення вільного вибору педагогічними працівниками методик, 

технологій навчання підходи до оцінювання у різних класах ліцею можуть мати 

відмінності, що спрямовані на реалізацію обраних освітніх програм. Особливості 

організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути 

затвердженими на засіданні педагогічної ради. 

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та 

його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування батьків про результати 

навчання може відбуватись під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів 

оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших носіях зворотного 

зв'язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації 

результатів навчання у свідоцтвах досягнень. 

Учитель має обрати і погодити з батьками учнів форму зворотного зв'язку. 

Педагог має системно проводити роз'яснювальну роботу з батьками щодо 

особливостей оцінювання результатів навчання учня та процесу їх досягнення, що 

сприятиме спрямуванню оцінювання на розвиток дитини, а не на навчання заради 

оцінки. 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ розпочинається з перших днів навчання в 

школі і триває постійно. Формувальне оцінювання спрямовують на з'ясування 

індивідуальних проблем в опануванні учнем програмовим матеріалом та 

запобігання утруднень на подальших етапах навчання. Задля цього вчителю 

пропонується здійснювати постійне спостереження за динамікою розвитку 

особистісних якостей учня/учениці, рівня сформованості у нього певних навчальних 

дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, сприяє формуванню 

впевненості щодо власних можливостей та навичок учіння. За потреби коригує 

навчальний поступ учня/учениці. 

Формувальне оцінювання здійснюється в психологічно комфортних умовах, 

що передбачають рівноправний діалог між учнем/ученицею та вчителем. 

Оцінювальну діяльність, зазвичай, розпочинають із самооцінювання 

учнем/ученицею власної роботи (або взаємооцінювання результатів навчання 

учнями) і завершують оцінюванням результату учителем. 
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Учитель має дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час організації 

формувального оцінювання. 

1. Формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей. 

Учитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку (заняття). Ціль має бути 

вимірною, щоб через оцінювання була можливість з'ясувати, на якому рівні вона 

досягнута. 

2. Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання. Обговорення з учнями 

критеріїв оцінювання робить оцінювальну діяльність прозорою і зрозумілою та 

сприяє формуванню позитивного ставлення до неї. Під час добору критеріїв 

оцінювання для кожного конкретного навчального завдання/системи навчальних 

завдань слід враховувати, що критерії - це набір якісних характеристик результату 

навчання, які використовують для формулювання оцінювального судження щодо 

нього. 

3. Формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання. Для організації 

самооцінювання і взаємооцінювання можна використовувати різноманітні 

інструменти зворотного зв'язку, який має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим 

та своєчасним. Важливо не протиставляти дітей одне одному. Доцільно акцентувати 

увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. Труднощі у навчанні 

обговорюються з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію колективної 

зневаги до дитини. Під час взаємооцінювання доцільно формувати уміння коректно 

висловлювати думку про результат роботи однокласника, ділитись досвідом щодо 

його покращення. Це сприяє розвитку критичного мислення, формуванню 

адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та 

відчуття значущості кожного в колективі. 

4. Створення умов для формування уміння учнів аналізувати власну 

навчальну діяльність (рефлексія). Під час навчальної діяльності варто спрямовувати 

учнів на спостереження своїх дій та дій однокласників, осмислення своїх суджень, 

дій, учинків з огляду на їх відповідність меті діяльності й визначення кроків 

подальшого навчання з метою покращення результатів. 

5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання. Корекція виконаної роботи буде одним із важливих 

елементів процесу поетапного формування навчальних дій. Учитель може 

привернути увагу школяра на алгоритм виконання завдання, зразок, на основі якого 

виконувалося завдання, поставити орієнтувальне запитання тощо. Вибір 

інструментів корекції здійснюють з урахуванням психологічних особливостей 

дитини та рівня опанування нею навчального матеріалу. Під час корекції перевага 

надається індивідуальній роботі. 

Об'єктами формувального оцінювання можуть бути як процес навчання учнів, 

зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх 

навчальної діяльності на певному етапі навчання. Для співвіднесення навчальних 

дій учня/учениці з етапами досягнення результату варто використовувати 

Орієнтовну рамку оцінювання, 

Результати формувального оцінювання виражаються вербальною оцінкою 

учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів, При цьому 

учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні. 

Також варто врахувати, що оцінювальне судження вчителя слугує зразком для 

наступних оцінювальних суджень учнів під час самооцінювання і 



10 
 

взаємооцінювання. 

Основою формулювання оцінювальних суджень є Орієнтовна рамка 

оцінювання результатів навчання та очікувані результати, окреслені в освітній 

програмі. Учителю пропонується співвідносити результат виконаного завдання з 

описом характеристики результатів навчання, конкретизувати його відповідно до 

змісту завдання, передбаченого для досягнення очікуваного результату, та 

озвучити/записати оцінювальне судження. 

Учитель не може допускати формулювання оцінювальних суджень, що 

принижують гідність дитини. 

З метою побудови освітнього процесу з урахуванням даних про навчальний 

поступ учнів учитель перевіряє кожну письмову роботу учня як у робочих зошитах, 

так і в навчальних посібниках з друкованою основою, якщо такі використовуються в 

освітньому процесі. Під час перевірки письмових робіт доцільно враховувати 

індивідуальні особливості учнів, їх готовність до самоперевірки та диференційовано 

виправляти виявлені у роботах учнів помилки. 

Учитель разом з учнями може обрати позначення самооцінки учня, оцінки 

вчителя для фіксації перевірених робіт. Окрім позначень важливими для організації 

подальшої роботи є записи оцінювальних суджень щодо виконання письмової 

роботи. Учитель має формувати в учнів уміння опрацьовувати перевірені роботи за 

позначками вчителя, визначати місця утруднень, виправляти помилки і в 

подальшому їх уникати. З цією метою за результатами перевірки на наступних після 

неї уроках учитель організовує індивідуальну/ диференційовану роботу (у 1-2 

класах колективну/групову за типовими помилками/утрудненнями; у 3-4 класах - 

пріоритетно індивідуальну самостійну роботу). У межах уроку така робота може 

бути короткотривалою. Водночас планується вона системно й спрямовується на 

формування навичок самонавчання, уміння знаходити способи подолання виявлених 

утруднень, розвиток мотивації досягнення успіху, виховання відповідальності за 

виконувану навчальну діяльність. 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи 

розділу протягом навчального року проводяться тематичні діагностувальні роботи. 

Тематична діагностувальна робота є засобом зворотного зв'язку стосовно 

опанування учнями частиною очікуваних/обов'язкових результатів навчання з 

метою оперативного регулювання та коригування освітнього процесу задля 

підвищення його ефективності. 

Змістовим наповненням тематичної діагностувальної роботи є система 

навчальних завдань, що передбачають різні рівні реалізації навчальної діяльності та 

за результатами виконання яких можна отримати об'єктивну інформацію про 

досягнення групи взаємопов'язаних очікуваних результатів навчання учня на 

певному етапі опанування програмовим матеріалом. 

Обсяг завдань у тематичній діагностувальній роботі визначається з 

урахуванням вікових можливостей учнів виконати завдання протягом 1 навчальної 

години, а зміст завдань, види навчальної діяльності добирають з урахуванням 

специфіки предмета вивчення, готовності учнів виконати завдання для виявлення 

результату. 

Діагностувальні роботи можуть містити завдання, які виконують усно 

(переказ, власне висловлення тощо), письмово (списування, диктант, тестові 
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завдання тощо), практично (дослід, моделювання/ конструювання, виконання 

практичної роботи тощо) та завдання, що передбачають виконання роботи з 

допомогою електронних освітніх ресурсів. 

Завдання діагностувальних робіт добираються таким чином, щоб результат 

навчання, який оцінюють на певному етапі навчання, можна було чітко визначити за 

результатами виконання завдання. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх 

галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна», а 

також з курсів за вибором, зазвичай, не проводять. 

Кількість і періодичність діагностувальних робіт з предмета 

вивчення/нтегрованого курсу учитель визначає самостійно під час складання 

календарно-тематичного плану. При цьому враховуються навчальні можливості 

учнів класу, особливості предмета вивчення/ інтегрованого курсу, блок обов'язкових 

результатів навчання, сформованість яких має бути зазначена у свідоцтві досягнень, 

та відповідні навчальні завдання для оцінювання, на які орієнтує методика навчання 

предмета, а також кількість навчальних годин, виділених на предмет в освітній 

програмі. Загальна кількість тематичних діагностувальних робіт з різних предметів 

вивчення/інтегрованих курсів має бути дидактично обґрунтованою. Зазвичай, їх 

планують через кожні 16-20 навчальних годин опрацювання програмового 

матеріалу. 

Під час складання календарно-тематичного плану варто дотримуватись 

санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. 

Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні 

судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який 

діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження за результатами 

тематичного оцінювання рекомендуємо фіксувати у зошитах для тематичних 

діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того 

предмета вивчення, на якому виконували роботу, і повідомляти учням та їхнім 

батькам. 

Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, то 

після повернення він не пише діагностувальної роботи. 

На наступний після виконання тематичної діагностувальної роботи урок 

проводиться аналіз виконаних завдань та роботу над виправленням і попередженням 

помилок. 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ. Об'єктом підсумкового оцінювання є 

результати навчання учня/учениці за рік. Під час підсумкового оцінювання вчитель 

має зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, 

визначеними в освітній програмі, з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є 

результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних 

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

батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкова 

оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого 

результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна» здійснюється 

шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з 
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урахуванням динаміки формування результату навчання. 

З метою реалізації індивідуального підходу до учнів під час підсумкового 

оцінювання результатів навчання та створення можливостей кожному учню/учениці 

виявляти відповідальність за власне учіння і досягати максимально можливих 

результатів навчання за 10-15 днів до кінця навчального року учителі узагальнюють 

результати навчання учнів з предметів вивчення/інтегрованих курсів за кожним 

блоком обов'язкових результатів навчання, який окреслений у свідоцтві досягнень, 

та визначають стан сформованості/рівень результатів навчання учня/учениці з 

урахуванням динаміки їх формування. У разі висловлення бажання учнів (їхніх 

батьків) покращити отримані результати, учитель може запропонувати їм 

індивідуалізовану діагностувальну роботу з виявлення стану сформованості тільки 

тих результатів, які учень хоче покращити. Таку роботу учні, зазвичай, виконують в 

межах індивідуальної роботи під час уроку. 

Підсумкову (річну) оцінку визначають з урахуванням індивідуалізованої 

діагностувальної роботи (якщо така проводилась) за умови, якщо виконання 

індивідуалізованої діагностувальної роботи засвідчує покращення результату 

навчання. Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі і свідоцтвах 

досягнень учнів. 

Наприкінці 4 класу, з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти відповідно до рекомендацій МОН проводиться державна 

підсумкова атестація здобувачів початкової освіти, результати якої не впливають на 

підсумкову оцінку за рік. 

У свідоцтві досягнень учня надається розгорнута характеристика результатів 

навчання учня/учениці, здобутих протягом навчального року. 

Ураховуючи, що кожен учень/кожна учениця мають певні обдарування до 

хоча б одного виду навчальної діяльності, за підсумками навчального року учні 

можуть бути нагороджені відзнаками (грамотами, дипломами тощо) школи за 

індивідуальні досягнення. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, 

а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість 

відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні 

педагогічні рішення. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно 

до методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів відповідного класу, 

затверджених наказаом Міністерства освіти і науки України. 

Перелік освітніх галузей 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мовно - літературна (мовний і літературний компоненти) Іншомовна 

Математична 

Я досліджую світ 

Технологічна 

Інформатична 

Мистецька 

Фізкультурна 
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Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 
Система внутрішнього забезпечення якості освіти 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; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

 

Перелік навчальних програм 

№ 

з/п 
Назва навчальної програми 

Наявність 

(так/ні) 
Ким затверджено 

Рік 

затвердження 

1 2 3 4 5 

1 Українська мова 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

2 Іноземна мова 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

3 Математика 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

4 Я досліджую світ 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

5 Дизайн і технології 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

6 Інформатика 2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

7 Музичне мистецтво 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

8 
Образотворче мистецтво 1-2 

класи 
так МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

9 Фізична культура 1-2 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1272 від 08.10.2019 
2019 

10 Українська мова 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

11 Іноземна мова 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 



14 
 

12 Математика 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

13 Я досліджую світ 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

14 Дизайн і технології 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

15 Інформатика 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

16 Музичне мистецтво 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

17 
Образотворче мистецтво 3-4 

класи 
так 

МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

18 Фізична культура 3-4 класи так 
МОН України, наказ  

№ 1273 від 08.10.2019 
2019 

19 Хореографія так 

МОН України, лист  

№ 1/11-787 від 

18.03.2008 

2008 

Корекційно-розвиткова складова освітньої програми для осіб з 

особливими освітніми потребами. 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватись у 

ліцеї за інклюзивною або індивідуальною формами (відповідно до вимог діючих 

нормативно-правових актів з організації таких форм освітнього процесу). 

За умови інклюзивного навчання при складанні індивідуального навчального 

плану та програми для цих дітей допускається адаптація чи модифікація змісту 

освіти відповідно до пізнавальних можливостей учнів, що полягає у зменшенні 

обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, адаптації методів і 

прийомів навчання. 

Допускається використання за основу типових навчальних планів для осіб з 

ООП відповідно до нозологій дітей. 

Корекційно-розвиткові заняття включаються до індивідуального навчального 

плану та індивідуальної програми розвитку відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

нозологій дитини, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ліцею. 

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з 

учнями проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку. 

На основі цієї освітньої програми ліцей складає та затверджує річний 

навчальний план (індивідуальні навчальні плани), що конкретизує організацію 

освітнього процесу для осіб з ООП.  
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Таблиця 1 

до освітньої програми І ступеня 

(НУШ) ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

Навчальний план 

Назва освітньої галузі 

 

 

Класи 

Кількість годин на рік 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 

9/315 10/350 10/350 10/350 39/1365 

Іншомовна 

Математична 4/140 4/140 5/175 5/175 18/630 

Я досліджую світ (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, здоров’язбережувальна 

галузі) 

3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Технологічна 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Інформатична  1/35 1/35 1/35 3/105 

Мистецька 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Фізкультурна* 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Усього 22/770 24/840 25/875 25/875 96/3360 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Загальнорічна кількість навчальних годин 23/805 25/875 26/910 26/910 100/3500 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження учня 
20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу на групи) 

23/805 25/875 26/910 26/910 100/3500 

  

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження учнів. 
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

І ступінь 

(науково-педагогічного проекту «Інтелект України») 

Загальні положення 

Освітня програма початкової школи ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради (далі — Програма) науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (далі — Проект) розроблена з метою виконання Закону України 

«Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (у редакції постанови КМУ від 

30.09.2020 №898), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 

988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-

2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково- педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

03.02.2021 № 140), від 13.07.2017 р. №1021 «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних 

закладах І ступеня» та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково- педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів», листа Державної служби якості освіти від 06.08.2020 № 01\01-

23\929 «Щодо результатів експертизи освітньої програми». 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації ліцеєм єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти. 

Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її 

талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, 

розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через 

модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, 

концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності 

завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і 

предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону 

України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що являє собою 

динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного 

переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української 

школи. 
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За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання їхніх 

прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. 

Принципи побудови програми 
Програму побудовано із врахуванням таких принципів: 

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей; 

- відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям 

розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема. 

Загальний та детальний обсяг навчального навантаження 
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4 класів визначено 

відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, за якими гранично 

допустиме тижневе навантаження становить 3500 годин/навчальний рік.: 1 клас — 

23 год/тижд.- 805 год./рік; 2 клас — 25 год/тижд. - 875 год./рік; 3 клас — 26 

год/тижд. - 910 год./рік; 4 клас — 26 год/тижд. - 910 год./рік. Детальний розподіл 

навчального навантаження, погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання, гранично допустиме тижневе навантаження учнів окреслено у 

навчальному плані ліцею для І ступеня. (таблиця 1). 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, 

консультації. 

На основі навчального плану ліцей складає на кожен навчальний рік робочий 

навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості 

регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в 

обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів. 

Програми інваріантного складника освітньої програми є обов’язковими для 

використання в закладі освіти. 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті як перший 

рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню 

Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним 

періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання В 

типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також 

готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», 

стаття 10). 

Компетентнісна початкова освіта в Проекті: 
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втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає 

процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, 

загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо 

компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності 

в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — компетентності, що 

допомагають особистості успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під 

предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями 

змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові 

будь-якої компетентності розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні вміння й 

навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення 

власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування 

емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність 

співпрацювати з іншими людьми (Закон України «Про освіту», стаття 1)); ставлення 

та цінності. До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння 

державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) 

та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; 

інформаційно- комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; 

громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; 

підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», стаття 12); 

проектується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як 

система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень 

парадигми особистісно орієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема 

принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти; 

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до 

принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної 

системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, 

оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та 

адаптивного видів управління тощо. Так, у Проекті реалізується системна модель 

формування в учнів ключових компетентностей, яка дозволяє повною мірою задіяти 

потенціал закладу освіти завдяки поєднанню предметно- тематичної, міжпредметної 

та виховної моделей. 

Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей учнів 1-2 

проектних класів відбувається під час ранкових зустрічей, роботи дитячих 

організацій, клубів тощо (виховна модель), на годинах спілкування, на уроках «Я 

пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених 

компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під 

час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна 

модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку); 

моделюється й впроваджується в освітню практику на засадах синергетичного 

підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. 

Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі органічного 

поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх 

компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як 

гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами 

освітнього процесу одного/декількох варіантів його організації, у тому числі й за 
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індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у 

переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2-

4 класах - 40 хвилин. 

Варіативна складова Типового навчального плану (1-4 класи - 1 год/тижд.) 

може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, 

запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та 

консультації учнів. У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції 

української освіти в європейський і світовий освітній простір доцільним виявляється 

виділення годин варіативної складової на мовно-літературну освітню галузь 

(іноземна мова). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту» та потужності навчального закладу. 

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Ключові компетентності 
Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти таких 

ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати 

факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 

ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 

ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і 

робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ 

шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін 

у близькому середовищі (клас, ліцей, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 

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

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для 

оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх 

досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими 

особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і ліцею, повагу до 

прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними 

проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 

здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, 

прийняття власних рішень. 

Наскрізні уміння 
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки 
Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

освітньої програми потрібно використовувати внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу вмінь у нові ситуації. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти за цією освітньою програмою 
Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі за 

Проектом, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. 
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Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний 

вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної 

ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових 

особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності 

поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного 

і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у 

певному рівні готовності дитини до систематичного навчання - фізичної, 

соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, 

рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, 

збереження здоров’я. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. 

Проектні класи створюються відповідно до заяв батьків учнів, що виявили 

бажання навчатися за програмами науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України». 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу та зміст освіти в проекті 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах 

уроку або в позаурочний час. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 

забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених 

у програмі. 

Зміст початкової освіти в Проекті визначено відповідно до дидактичних 

основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти 

формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського 

суспільства зокрема як вихідні розглядаємо основні положення постнекласичної 

парадигми освіти, в якій концептуальною освітньою метою визнається створення 

умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному, 

нелінійному, нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої 

політики в постнекласичній парадигмі є органічне поєднання технократизму з 

гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка репрезентує такі типові 

риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну 

толерантність, позитивне мислення, розвинений емоційний інтелект тощо. 

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в Проекті 

передбачає, з одного боку, упровадження STEM-ocвimu як провідного тренду 

модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі 

Goiivergiiig NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — 

формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної 

компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту (EQ). 

Як концептуальні засади STEM-освіти, що реалізуються в Проекті, визначаємо 

низку взаємопов’язаних положень. 

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й 
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тривати протягом усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише 

сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької 

компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває 

комунікативні компетентності під час роботи в команді. 

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів/студентів та їхньою 

кар’єрою. (За оцінками науковців, у майбутньому 9 з 10 найбільш затребуваних і 

високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та вимагатимуть 

від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних 

компетентностей у галузі STEM-дисциплін). 

3. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в учнів 

інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також 

формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема 

концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, 

операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати 

наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно мислити, 

пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної (здатність 

охайно та гнучко виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як 

корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність). 

4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є: 

 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні 

предметів природничо-математичного циклу; 

 інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється на 

засадах міждисциплінарного та проектного підходів; 

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів 

дослідницької компетентності, опанування учнями алгоритму розв’язання 

винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проектів; 

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках 

створюють прототипи/моделі реальних об’єктів, процесів або продукти 

сучасної індустрії); 

 посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі 

наукові друковані та Інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою. 

5. STEM-освіта може реалізовуватися як під час уроку, так і в позаурочний час. 

Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів. 

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, 

форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних 

положень Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1-2-х проектних 

класів реалізуються: 

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема 

кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна пилка», «алфавіт», 

«бреінстормінг», «броунівський рух», «виклик», «дерево припущень», «діалог», 

«карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті запитання», «учитель», «шість 

капелюхів»); технології навчання в грі; дискусія («дебати у форматі Карла 

Поппера», «метод прес», «обери позицію», «парламентські слухання», «ток- шоу»); 

метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного 

зростання), що спрямовані на становлення учнів як суб’ єктів успішної та щасливої 
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життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, 

які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного 

мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, 

ефективно взаємодіяти з іншими людьми; 

технологія STEM-освіти як провідного тренду модернізації національних 

освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі 

converging NBIC-технологій; 

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких 

наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та 

системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також 

спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за 

обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над 

формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу 

спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос, 

розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення 

процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати 

й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка 

аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку 

необхідно запам’ятати, та запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово 

власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, 

зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) уміння створювати на основі 

прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти- описи, тексти-міркування; 

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на методиці 

повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і психомоторній 

сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. 

Гальперіна, методі інтервального повторення Г. Еббінгауза; 

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі 

збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model). Відповідно до цієї 

моделі в Проекті передбачено систему заходів, що спрямовані на формування в 

учнів дослідницької компетентності в єдності всіх її компонентів, створення умов 

для розвитку в учнів особистісних якостей (креативності, цілеспрямованості, 

наполегливості, відданості справі, впевненості у власних силах тощо), пізнавальних 

процесів та уваги, здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, 

опанування учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання 

винахідницьких задач. 

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами 

(навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з 

друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують 

навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей 

молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

України та видаються позабюджетним коштом. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
Оцінювання у 1-4 класах ліцею, що працюють за проектом «Інтелект 

України», розглядається як процес отримання даних про стан сформованості 

результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його 
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основі суджень про об'єкт, який оцінюють. Оцінювання здійснюється з метою 

створення сприятливих умов для розвитку талантів і здібностей кожного 

учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей та наскрізних умінь 

відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей та 

потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу та шляхів підвищення 

його ефективності. 

Рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу забезпечується через 

активне залучення здобувачів освіти до самооцінювання/ взаємооцінювання. 

Оцінювання ґрунтується на принципах дитиноцентризму, об'єктивності, 

доброчесності, справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, 

гнучкості, перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також 

плановості, чіткості, прозорості, відкритості, доброзичливості. 

Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, 

мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, 

прогностична, констатувальна, виховна. Відповідно до мети оцінювання 

пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції оцінювання. 

Реалізацію формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням 

динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його/її навчальних 

потреб та подальшим спрямуванням освітнього процесу на підвищення 

ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. 

Діагностувальна функція дає можливість виявити стан набутого учнями 

досвіду навчальної діяльності відповідно до поставлених цілей, з'ясувати 

передумови стану сформованості отриманих результатів, причини виникнення 

утруднень, скоригувати процес навчання, відстежити динаміку формування 

результатів навчання та спрогнозувати їх розвиток. Обидві функції 

взаємодоповнюють одна одну і зумовлюють особливості організації оцінювальної 

діяльності. 

Об'єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі 

процес їх досягнення ним/нею. 

Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 1-4 

класів щодо можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання 

серед них виокремлюють об'єктивні результати навчання (знання про предмети і 

явища навколишнього світу, взаємозв'язки і відношення між ними, уміння та 

навички оперувати знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, 

досвід творчої діяльності, що відображено в обов'язкових/очікуваних результатах 

навчання, визначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти) та 

особистісні надбання учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, 

наполегливість; комунікабельність, здатність співпрацювати; самостійність, 

відповідальність; ціннісні ставлення), які він/вона виявляє у процесі досягнення 

результату навчання. 

Отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати 

навчання учнів здійснюють у процесі: 

формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку 

учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних 

досягнень учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними 
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Державним стандартом/освітньою програмою. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних 

про стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених учителем для 

певного заняття/системи занять з певної програмової теми на основі освітньої 

програми. 

Залежно від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, 

особливостей змісту навчального предмета/інтегрованого курсу та з урахуванням 

етапу опанування програмовим матеріалом у цілому та етапу опанування 

очікуваним результатом навчання зокрема отримання даних здійснюється під час 

різних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка може бути: за формою - 

індивідуальною, груповою, фронтальною; за способом виконання - усною (бесіда, 

розповідь, переказ, діалог тощо), письмовою (окремі навчальні завдання, у тому 

числі тестові, компетентнісні завдання, перекази, диктанти тощо, а також 

діагностувальні роботи), практичною (дослід, практична робота, навчальний проєкт, 

учнівське портфоліо, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, 

побудова схем, моделей тощо), програмованою (з використанням «електронних 

засобів навчання, дозволених для використання в закладах загальної середньої 

освіти). З урахуванням опрацьованого програмового матеріалу відповідно до 

календарно-тематичного плану та готовності учнів виконувати завдання вчитель 

самостійно може визначати форму, спосіб, зміст, час виконання навчально-

пізнавальної діяльності і фіксувати їх у планах-конспектах уроків/занять. 

За отриманими даними про результати навчання, на основі їх аналізу залежно 

від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, оцінка визначати як 

показник досягнень навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці. 

З урахуванням мети оцінювання вираження оцінки може відбуватися 

вербально, що, окрім оцінювального судження про досягнення, може ще називати і 

рівень результату навчання. 

Оцінювальне судження є вербальною оцінкою, оцінювальне судження із 

зазначенням рівня результату - рівневою оцінкою. 

Вербальну і рівневу оцінки можуть виражати як усно, так і письмово. Процес 

навчання та його результати характеризують - доброзичливими, лаконічними, 

чіткими, об'єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату 

навчання визначають з урахуванням динаміки його досягнення та позначають 

буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Така 

оцінка буде допомагати учню/учениці усвідомлювати власні успіхи і шляхи 

подолання утруднень. 

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах 

виражається вербальною оцінкою, а об'єктивних результатів навчання учня/учениці 

у 1-2 класах - вербальною оцінкою, у 3-4 класах -рівневою оцінкою. 

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання 

здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-

4 класів закладів загальної середньої освіти визначеної відповідним нормативним 

документом МОН, що дозволяє забезпечити об'єктивність і точність результату 

оцінювання . 

З метою забезпечення вільного вибору педагогічними працівниками методик, 

технологій навчання підходи до оцінювання у різних класах ліцею можуть мати 

відмінності, що спрямовані на реалізацію обраних освітніх програм. Особливості 
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організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути 

затвердженими на засіданні педагогічної ради. 

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та 

його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування батьків про результати 

навчання може відбуватись під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів 

оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших носіях зворотного 

зв'язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації 

результатів навчання у свідоцтвах досягнень. 

Учитель має обрати і погодити з батьками учнів форму зворотного зв'язку. 

Педагог має системно проводити роз'яснювальну роботу з батьками щодо 

особливостей оцінювання результатів навчання учня та процесу їх досягнення, що 

сприятиме спрямуванню оцінювання на розвиток дитини, а не на навчання заради 

оцінки. 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ розпочинається з перших днів навчання в 

школі і триває постійно. Формувальне оцінювання спрямовують на з'ясування 

індивідуальних проблем в опануванні учнем програмовим матеріалом та 

запобігання утруднень на подальших етапах навчання. Задля цього вчителю 

пропонується здійснювати постійне спостереження за динамікою розвитку 

особистісних якостей учня/учениці, рівня сформованості у нього певних навчальних 

дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, сприяє формуванню 

впевненості щодо власних можливостей та навичок учіння. За потреби коригує 

навчальний поступ учня/учениці. 

Формувальне оцінювання здійснюється в психологічно комфортних умовах, 

що передбачають рівноправний діалог між учнем/ученицею та вчителем. 

Оцінювальну діяльність, зазвичай, розпочинають із самооцінювання 

учнем/ученицею власної роботи (або взаємооцінювання результатів навчання 

учнями) і завершують оцінюванням результату учителем. 

Учитель має дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час організації 

формувального оцінювання. 

1. Формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей. 

Учитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку (заняття). Ціль має бути 

вимірною, щоб через оцінювання була можливість з'ясувати, на якому рівні вона 

досягнута. 

2. Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання. Обговорення з учнями 

критеріїв оцінювання робить оцінювальну діяльність прозорою і зрозумілою та 

сприяє формуванню позитивного ставлення до неї. Під час добору критеріїв 

оцінювання для кожного конкретного навчального завдання/системи навчальних 

завдань слід враховувати, що критерії - це набір якісних характеристик результату 

навчання, які використовують для формулювання оцінювального судження щодо 

нього. 

3. Формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання. Для організації 

самооцінювання і взаємооцінювання можна використовувати різноманітні 

інструменти зворотного зв'язку, який має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим 

та своєчасним. Важливо не протиставляти дітей одне одному. Доцільно акцентувати 

увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. Труднощі у навчанні 

обговорюються з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію колективної 

зневаги до дитини. Під час взаємооцінювання доцільно формувати уміння коректно 
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висловлювати думку про результат роботи однокласника, ділитись досвідом щодо 

його покращення. Це сприяє розвитку критичного мислення, формуванню 

адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та 

відчуття значущості кожного в колективі. 

4. Створення умов для формування уміння учнів аналізувати власну 

навчальну діяльність (рефлексія). Під час навчальної діяльності варто спрямовувати 

учнів на спостереження своїх дій та дій однокласників, осмислення своїх суджень, 

дій, учинків з огляду на їх відповідність меті діяльності й визначення кроків 

подальшого навчання з метою покращення результатів. 

5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання. Корекція виконаної роботи буде одним із важливих 

елементів процесу поетапного формування навчальних дій. Учитель може 

привернути увагу школяра на алгоритм виконання завдання, зразок, на основі якого 

виконувалося завдання, поставити орієнтувальне запитання тощо. Вибір 

інструментів корекції здійснюють з урахуванням психологічних особливостей 

дитини та рівня опанування нею навчального матеріалу. Під час корекції перевага 

надається індивідуальній роботі. 

Об'єктами формувального оцінювання можуть бути як процес навчання учнів, 

зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх 

навчальної діяльності на певному етапі навчання. Для співвіднесення навчальних 

дій учня/учениці з етапами досягнення результату варто використовувати 

Орієнтовну рамку оцінювання, 

Результати формувального оцінювання виражаються вербальною оцінкою 

учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів, При цьому 

учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні. 

Також варто врахувати, що оцінювальне судження вчителя слугує зразком для 

наступних оцінювальних суджень учнів під час самооцінювання і 

взаємооцінювання. 

Основою формулювання оцінювальних суджень є Орієнтовна рамка 

оцінювання результатів навчання та очікувані результати, окреслені в освітній 

програмі. Учителю пропонується співвідносити результат виконаного завдання з 

описом характеристики результатів навчання, конкретизувати його відповідно до 

змісту завдання, передбаченого для досягнення очікуваного результату, та 

озвучити/записати оцінювальне судження. 

Учитель не може допускати формулювання оцінювальних суджень, що 

принижують гідність дитини. 

З метою побудови освітнього процесу з урахуванням даних про навчальний 

поступ учнів вчитель перевіряє кожну письмову роботу учня як у робочих зошитах, 

так і в навчальних посібниках з друкованою основою, якщо такі використовуються в 

освітньому процесі. Під час перевірки письмових робіт доцільно враховувати 

індивідуальні особливості учнів, їх готовність до самоперевірки та диференційовано 

виправляти виявлені у роботах учнів помилки. 

Учитель разом з учнями може обрати позначення самооцінки учня, оцінки 

вчителя для фіксації перевірених робіт. Окрім позначень важливими для організації 

подальшої роботи є записи оцінювальних суджень щодо виконання письмової 

роботи. Учитель має формувати в учнів уміння опрацьовувати перевірені роботи за 

позначками вчителя, визначати місця утруднень, виправляти помилки і в 
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подальшому їх уникати. З цією метою за результатами перевірки на наступних після 

неї уроках учитель організовує індивідуальну/ диференційовану роботу (у 1-2 

класах колективну/групову за типовими помилками/утрудненнями; у 3-4 класах - 

пріоритетно індивідуальну самостійну роботу). У межах уроку така робота може 

бути короткотривалою. Водночас планується вона системно й спрямовується на 

формування навичок самонавчання, уміння знаходити способи подолання виявлених 

утруднень, розвиток мотивації досягнення успіху, виховання відповідальності за 

виконувану навчальну діяльність. 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи 

розділу протягом навчального року проводяться тематичні діагностувальні роботи. 

Тематична діагностувальна робота є засобом зворотного зв'язку стосовно 

опанування учнями частиною очікуваних/обов'язкових результатів навчання з 

метою оперативного регулювання та коригування освітнього процесу задля 

підвищення його ефективності. 

Змістовим наповненням тематичної діагностувальної роботи є система 

навчальних завдань, що передбачають різні рівні реалізації навчальної діяльності та 

за результатами виконання яких можна отримати об'єктивну інформацію про 

досягнення групи взаємопов'язаних очікуваних результатів навчання учня на 

певному етапі опанування програмовим матеріалом. 

Обсяг завдань у тематичній діагностувальній роботі визначається з 

урахуванням вікових можливостей учнів виконати завдання протягом 1 навчальної 

години, а зміст завдань, види навчальної діяльності добирають з урахуванням 

специфіки предмета вивчення, готовності учнів виконати завдання для виявлення 

результату. 

Діагностувальні роботи можуть містити завдання, які виконують усно 

(переказ, власне висловлення тощо), письмово (списування, диктант, тестові 

завдання тощо), практично (дослід, моделювання/ конструювання, виконання 

практичної роботи тощо) та завдання, що передбачають виконання роботи з 

допомогою електронних освітніх ресурсів. 

Завдання діагностувальних робіт добираються таким чином, щоб результат 

навчання, який оцінюють на певномуу етапі навчання, можна було чітко визначити 

за результатами виконання завдання. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх 

галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна», а 

також з курсів за вибором, зазвичай, не проводять. 

Кількість і періодичність діагностувальних робіт з предмета 

вивчення/нтегрованого курсу учитель визначає самостійно під час складання 

календарно-тематичного плану. При цьому враховуються навчальні можливості 

учнів класу, особливості предмета вивчення/ інтегрованого курсу, блок обов'язкових 

результатів навчання, сформованість яких має бути зазначена у свідоцтві досягнень, 

та відповідні навчальні завдання для оцінювання, на які орієнтує методика навчання 

предмета, а також кількість навчальних годин, виділених на предмет в освітній 

програмі. Загальна кількість тематичних діагностувальних робіт з різних предметів 

вивчення/інтегрованих курсів має бути дидактично обґрунтованою. Зазвичай, їх 

планують через кожні 16-20 навчальних годин опрацювання програмового 

матеріалу. 
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Під час складання календарно-тематичного плану варто дотримуватись 

санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. 

Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні 

судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який 

діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження за результатами 

тематичного оцінювання рекомендуємо фіксувати у зошитах для тематичних 

діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того 

предмета вивчення, на якому виконували роботу, і повідомляти учням та їхнім 

батькам. 

Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, то 

після повернення він не пише діагностувальної роботи. 

На наступний після виконання тематичної діагностувальної роботи урок 

проводиться аналіз виконаних завдань та роботу над виправленням і попередженням 

помилок. 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ. Об'єктом підсумкового оцінювання є 

результати навчання учня/учениці за рік. Під час підсумкового оцінювання вчитель 

має зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, 

визначеними в освітній програмі, з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є 

результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних 

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

батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкова 

оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого 

результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна» здійснюється 

шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з 

урахуванням динаміки формування результату навчання. 

З метою реалізації індивідуального підходу до учнів під час підсумкового 

оцінювання результатів навчання та створення можливостей кожному учню/учениці 

виявляти відповідальність за власне учіння і досягати максимально можливих 

результатів навчання за 10-15 днів до кінця навчального року учителі узагальнюють 

результати навчання учнів з предметів вивчення/інтегрованих курсів за кожним 

блоком обов'язкових результатів навчання, який окреслений у свідоцтві досягнень, 

та визначають стан сформованості/рівень результатів навчання учня/учениці з 

урахуванням динаміки їх формування. У разі висловлення бажання учнів (їхніх 

батьків) покращити отримані результати, учитель може запропонувати їм 

індивідуалізовану діагностувальну роботу з виявлення стану сформованості тільки 

тих результатів, які учень хоче покращити. Таку роботу учні, зазвичай, виконують в 

межах індивідуальної роботи під час уроку. 

Підсумкову (річну) оцінку визначають з урахуванням індивідуалізованої 

діагностувальної роботи (якщо така проводилась) за умови, якщо виконання 

індивідуалізованої діагностувальної роботи засвідчує покращення результату 

навчання. Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі і свідоцтвах 

досягнень учнів. 

Наприкінці 4 класу, з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти відповідно до рекомендацій МОН проводиться державна 
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підсумкова атестація здобувачів початкової освіти, результати якої не впливають на 

підсумкову оцінку за рік. 

У свідоцтві досягнень учня надається розгорнута характеристика результатів 

навчання учня/учениці, здобутих протягом навчального року. 

Ураховуючи, що кожен учень/кожна учениця мають певні обдарування до 

хоча б одного виду навчальної діяльності, за підсумками навчального року учні 

можуть бути нагороджені відзнаками (грамотами, дипломами тощо) школи за 

індивідуальні досягнення. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, 

а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість 

відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні 

педагогічні рішення. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно 

до методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів відповідного класу 

затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. 

Перелік освітніх галузей 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів 

початкової школи ключових компетентностей, здійснюється за такими освітніми 

галузями: 
1. Мовно-літературна реалізуються через навчальні предмети «Українська 

мова» (1-4 класи — 6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1-4 класи — 1 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі 

представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (1 класи - 2 год/тижд.; 2-4 

класи — 3 год/тижд.). 

2. Математична реалізуються через навчальні предмети «Математика» (1- 

клас — 3 год/тижд., 2-4 класи - 4 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1—4 класи - 1 

год/тижд.). 

3. Природнича реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1 

клас — 2 год/тижд.; 2—4 класи — 2,5 год/тижд.). 

4. Технологічна реалізується через навчальні предмети «Я пізнаю світ». 

5. Інформатична реалізуються через навчальні предмети «Я пізнаю світ» 

(1-2 класи) та «Інформатика» (3-4 класи — 1 год/тижд.). 

6. Соціальна і здоров’язбережувальна реалізуються через навчальний 

предмет «Я пізнаю світ». 

7. Громадянська та історична реалізуються через навчальний предмет «Я 

пізнаю світ». 

8. Мистецька реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1-4 

класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1-4 класи - 1 год/тижд.). 

9. Фізкультурна реалізуються через навчальні предмети «Фізична 

культура» (1-4 класи — 2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1-4 класи - 1год/тижд.). 

Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу наступності 

та перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, завдання й загальні 

результати І циклу початкової освіти, що відображені в навчальних програмах 
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відповідних освітніх галузей. 

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години 

фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає 

можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки 

систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного 

розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших 

відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо. Години 

фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 
Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних 

компонентів:  

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (Мінімальні 

вимоги до оснащення навчальних кабінетів проектних класів початкової 

школи встановлено наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2017 р. №1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції 

Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І 

ступеня». Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування або на бажання батьків навчальні кабінети 

можуть забезпечуватися й іншим обладнанням з коштів, не заборонених 

законодавством України). 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників.  
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Перелік навчальних програм 

 

№ 

з/п 
Назва навчальної програми 

Наявність 

(так/ні) 
Ким затверджено 

Рік 

затвердження 

1 2 3 4 5 

1 
Українська мова 1-4 класи 

(НПП «Інтелект України») 
так 

МОН України, наказ 

№ 140 від 03.02.2021 

2021 

2 
Математика 1-4 класи (НПП 

«Інтелект України») 
так 

МОН України, наказ 

№ 140 від 03.02.2021 

2021 

3 
Я пізнаю світ 1-4 класи (НПП 

«Інтелект України») 
так 

МОН України, наказ 

№ 140 від 03.02.2021 

2021 

4 

Дизайн і технології 1-2 класи 

(для класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1272 від 08.10.2019 

2019 

5 

Дизайн і технології 3-4 класи 

(для класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1273 від 08.10.2019 

2019 

6 
Інформатика 3-4 класи (НПП 

«Інтелект України») 
так 

МОН України, наказ 

№ 140 від 03.02.2021 

2021 

7 

Музичне мистецтво 1-2 класи 

(для класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1272 від 08.10.2019 

2019 

8 

Музичне мистецтво 3-4 класи 

(для класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1273 від 08.10.2019 

2019 

9 

Образотворче мистецтво 1-2 

класи (для класів за НПП 

«Інтелект України») 

так МОН України, наказ 

№ 1272 від 08.10.2019 

2019 

10 

Образотворче мистецтво 3-4 

класи (для класів за НПП 

«Інтелект України») 

так МОН України, наказ 

№ 1273 від 08.10.2019 

2019 

11 

Фізична культура 1-2 класи (для 

класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

1272 від 08.10.2019 

2019 

12 

Фізична культура 3-4 класи (для 

класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1273 від 08.10.2019 

2019 

13 

Іноземна мова 1-2 класи (для 

класів за НПП «Інтелект 

України») 

так МОН України, наказ 

№ 1272 від 08.10.2019 

2019 

14 

Іноземна мова 3-4 класи (для 

класів за НПП «Інтелект 

України») 

так 
МОН України, наказ 

№ 1273 від 08.10.2019 

2019 
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                      Таблиця 1 

до освітньої програми І ступеня 

(науково- педагогічного проекту 

«Інтелект України») ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

Навчальний план 
Назва освітньої галузі 

 

 

Класи 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень/рік 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Українська мова 6/210 6/210 6/210 6/210 24/840 

Іншомовна Іноземна мова 2/70 3/105 3/105 3/105 11/385 

Математична Математика 3/105 4/140 4/140 4/140 15/525 

Мовно-літературна, матема 

тична, природнича, громадянська 

й історична, c-оціальна, 

здоров’язбережувальна, тех-

нологічна, фізкультурна***, 

мистецька галузі) 

Я пізнаю світ* 8/280 8/280 8/280 8/280 32/1120 

Інформатична Інформатика - - 1/35 1/35 2/70 

Мистецька Мистецтво** 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Фізкультурна Фізкультура 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Усього 22/770 24/840 25/875 25/875 3360 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Тижнева/загальнорічна кількість навчальних годин 23/805 25/875 26/910 26/910 100/3500 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 

навантаження учня 
20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи) 

23/805 25/875 26/910 26/910 100/3500 

 

1 Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета 

«Я пізнаю світ»: 1-4 класи: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; громадянська та 

історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна, освітні 

галузі — разом 4 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь — 

1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.; 

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

3 ** Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична 

культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального 

навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

ІІ ступінь 

(Нова Українська Школа) 

1. Загальні положення 
Освітня програма для ІІ ступеня (базова середня освіта) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради (далі освітня програма) розроблена 

на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898 «Про деякі 

питання державних стандартів повної загальної середньої освіти», Державного 

стандарту базової середньої освіти» та на основі Типової освітньої програми для 5-9 

класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19.02.2021 № 235. 

Ця освітня програма вводиться в дію поетапно з: 

2022-2023 навчального року для п’ятих класів; 

2023-2024 навчального року для шостих класів; 

2024-2025 навчального року для сьомих класів; 

2025-2026 навчального року для восьмих класів; 

2026-2027 навчального року для дев’ятих класів. 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом базової та повної загальної освіти. 

Освітня програма визначає: 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 

базової середньої освіти; 

загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі 

базового предметного навчання (в годинах), його розподіл між освітніми 

галузямиза роками навчання. 

Освітня програма включає: 

 варіанти навчальних планів, які конкретизуються щорічно у річному 

навчальному плані закладу освіти; 

 перелік модельних навчальних програм; 

 рекомендовані форми організації освітнього процесу; 

 опис інструментарію оцінювання; 

 очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

 корекційно-розвиткову складову для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою 

права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономіїзакладу 

освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої 

освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

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

активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 

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

освіти. 
Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть 

розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної 

середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної 

середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті 

початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом 

досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти). 

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або 

державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти 

відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. 

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється 

комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення 

оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня 

навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про 

індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов. 

 

3. Загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі 

базової середньої освіти та циклі базового предметного навчання базової 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-6 класів (адаптаційний 

цикл базової середньої освіти) та 7-9 класів (цикл базового предметного навчання 

базової середньої освіти) ліцею формується щорічно на підставі додатку 1 для 

закладів з навчанням українською мовою (додаток 1), конкретизується у річному 

навчальному плані ліцею із врахуванням нахилів, інтересів, здібностей та бажань 

здобувачів освіти, батьків (осіб, що їх заміняють), кадрового потенціалу, 

матеріально-технічного забезпечення закладу. 

Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та 

роками навчання. 

Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за 

освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних 

планів (додаток 23 Державного стандарту). 

4. Навчальні плани для 5-9 класів ліцею 
Навчальний план (додаток 2) складено на основі типового навчального плану 

для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

(додаток 3 Типової освітньої програми) та містить: 
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 орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної 

освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих 

курсів; 

 рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між 

навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для 

вивчення; 

 додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять. 

Ліцей, рішенням педагогічної ради, наказом керівника щорічно на підставі 

додатку 2, із врахуванням нахилів, інтересів, здібностей та бажань здобувачів 

освіти, батьків (осіб, що їх заміняють), кадрового потенціалу, матеріально - 

технічного забезпечення закладу конкретизує у річному навчальному плані перелік 

навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої 

галузі, а також предмети/курси варіативного освітнього компоненту. 

Навчальне навантаження у навчальному плані орієнтоване на 

«рекомендований» навчальний час, визначений базовим навчальним планом 

Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та 

предметному циклах навчання базової середньої освіти. 

Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів заклад освіти 

визначає самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні 

навчальні предмети у навчальному плані. 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі, відповідно 

до пункту 26 Державного стандарту, визначає заклад освіти в межах заданого 

діапазону «мінімального» та «максимального» навчального навантаження. 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти 

може зменшувати, включно до мінімального показника. 

Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин 

(резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена 

закладом освіти між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші 

освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої 

галузі). 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти 

може збільшувати, включно до максимального показника, з урахуванням 

перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних 

годин інших освітніх галузей. 

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення 

вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника 

навчального навантаження, передбаченого на ту чи іншу освітню галузь. 

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, 

курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять заклад загальної середньої освіти розподіляє 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні 

освітні потреби учнів, що відображається у річному навчальному плані закладу. 

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у навчальному плані закладу 

загальної середньої освіти не повинна перевищувати загальнорічної кількості 

навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), 
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визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично 

допустимого річного навчального навантаження учнів. 

5. Модельні навчальні програми 
Модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну 

послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст 

навчального предмета, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів, 

рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному 

законодавством. 

Перелік модельних навчальних програм, що застосовуються для учнів 5-9 

класів ліцею подано у додатку 3, перелік є базовим і може бути доповнений 

іншими модельними навчальними програмами, які отримають гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», шляхом внесення змін до 

цієї освітньої програми в установленому порядку. 

Спираючись на модельні навчальні програми, вчителі можуть розробляти 

навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що 

мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено 

Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними 

програмами. Формування змісту навчальних предметів, білінгвальних курсів, 

інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній 

послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі 

або її окремих складників. 

Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних 

програм, затверджуються щорічно педагогічною радою закладу освіти. Перелік 

навчальних програм, що застосовується для 5-9 класів ліцею, подано у додатку 4. 

6. Рекомендовані форми організації освітнього процесу 
Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 

інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. 

Вибір форм організації освітнього процесу здійснено з урахуванням наявності 

необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально- методичного, 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо), а також форм здобуття 

освіти, у рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

 формування компетентностей; 

 розвитку компетентностей; 

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

 корекції основних компетентностей; 

 комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з 

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки 

тощо. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 
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проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція 

може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й 

систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою 

відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також 

можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На 

цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

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

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

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

У період надзвичайних ситуацій пов’язаних з ускладненням погодних умов, 

епідситуацій тощо освітній процес може організовуватись із застосуванням 

дистанційних технологій навчання, порядок організації якого визначається наказом 

керівника відповідно до вимог чинного законодавства. Однією з форм організації 

освітнього процесу у період надзвичайних ситуацій може бути самостійне 

опрацювання навчального контенту (матеріалу) запропонованого вчителем з 

подальшим контролем за рівнем його розуміння. 

За потреби заклад освіти організовує здобуття освіти за індивідуальною 

освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з 

урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу освіти та інших 

суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за 
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мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня 

реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з 

учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, 

затверджується його керівником та підписується батьками. 

З метою належної організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти формуються класи та/або групи, зокрема спеціальні, інклюзивні, з вечірньою 

формою здобуття освіти. 

7. Опис інструментарію оцінювання 
Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, 

інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального 

плану. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення 

про оцінювання результатів навчання складників вибіркового освітнього 

компонента. 

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття 

базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом 

державної підсумкової атестації. 

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові 

компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у 

відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. 

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, 

визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється 

відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання 

учнів, визначених Міністерством освіти і науки України. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне, 

підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова 

атестація. 

Річне оцінювання здійснюються за системою оцінювання, визначеною 

законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві 

досягнень, що видається учневі щороку. Поточне та підсумкове оцінювання 

результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог модельних 

навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів: 

 усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального 

опитування); 

 письмової, в тому числі графічної (зокрема шляхом виконання 

діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з 

текстами, діаграмами, графіками, схемами, контурними картами, тощо); 

 цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі); 

 практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів 

експериментальних досліджень та навчальних проектів, виготовлення виробів, 

роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами, тощо). 

У рамках академічної свободи педагогічні працівники здійснюють вибір 

форм, змісту, способу 

8. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 
Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначено на основі 
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компетентнісного підходу. 

До ключових компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння: 

 здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій 

мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної 

мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та 

художніх текстів, медіатекстів тощо; 

 здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, 

зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично 

осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, 

для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних 

цінностей; 

 відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на всій 

території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і 

суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає вміння: 

 здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій 

мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей основних стилів і 

жанрів мовлення, типів мовної взаємодії; 

 здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, 

зокрема аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в 

усній та письмовій комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань, 

суспільних і національних цінностей; 

 відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і 

суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження, 

спираючись на особливості міжкультурної комунікації та досвід комунікації 

державною мовою; 

 відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та 

обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та переконання 

в усній і письмовій формі у різних особистісних і соціальних контекстах 

(побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на мовний і 

мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні реалії та 

особливості міжкультурної комунікації; 

3) математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і 

застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра 

проблем у повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із 

застосуванням математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і 

вмінь в особистому та суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування наукового світогляду; здатність і готовність 

застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для пояснення 

світу природи; набуття досвіду дослідження природи та формулювання доказових 

висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, зумовлених людською 

діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності; 

5) інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати 
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труднощі; відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, родині, 

громаді тощо; спроможність визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати себе 

та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати успіхів; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ 

природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил 

поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння 

контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості збереження 

природи для забезпечення сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає впевнене, 

критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку 

і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби 

в навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись принципів академічної 

доброчесності; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати 

власні потреби та ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати різні 

способи розвитку компетентностей, знаходити можливості для навчання і 

саморозвитку; спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно, 

організовувати своє навчання, оцінювати його, ділитися його результатами з 

іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають: 

 спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадському 

та суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу, спираючись на розуміння 

загальнолюдських і суспільних цінностей, соціальних, правових, економічних і 

політичних принципів, ідей сталого розвитку суспільства, співіснування людей 

та спільнот у глобальному світі, критичне осмислення основних подій 

національної, європейської та світової історії, усвідомлення їх впливу на 

світогляд громадянина та його самоідентифікацію; 

 виявлення поваги до інших, толерантність, уміння конструктивно 

співпрацювати, співпереживати, долати стрес і діяти в конфліктних ситуаціях, 

зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до 

особистого, соціального здоров’я, усвідомлення особистих відчуттів і почуттів, 

здатність дослухатися до внутрішніх потреб; дотримання здорового способу 

життя; розуміння правил поведінки та спілкування, що є загальноприйнятими в 

різних спільнотах і середовищах та ґрунтуються на спільних моральних 

цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності; 

10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого інтересу до 

опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого 

ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і 

національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі 

способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва 

та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів 

засобами культури і мистецтва; 

11) підприємливість і фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 

спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати 
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цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до активної участі в 

житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою; уміння розв’язувати 

проблеми; готовність брати відповідальність за прийняті рішення; здатність 

працювати в команді для планування і реалізації проектів, які мають культурну, 

суспільну або фінансову цінність, тощо. 

Основою формування ключових компетентностей є особистісні якості, 

особистий, соціальний, культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та 

інтереси, які мотивують до навчання; знання, уміння та ставлення, що формуються в 

освітньому, соціокультурному та інформаційному середовищі, у різних життєвих 

ситуаціях. 

 Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі вміння: 

1) читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, 

інтелектуального, естетичного сприймання і усвідомлення прочитаного, розуміння 

інформації, записаної (переданої) у різний спосіб або відтвореної технічними 

пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану і очевидну 

інформацію, висловлювати припущення, доводити надійність аргументів, 

підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, 

пов’язані з розумінням тексту після його аналізу і добору контраргументів; 

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно 

передавати власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників 

комунікації, обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії; 

3) критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних 

ознак явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та оцінювати 

доказовість і вагомість аргументів у судженнях, зважати на протилежні думки та 

контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати спроби 

маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси і способи 

оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації; 

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність 

висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді 

суджень і висновків, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, 

доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування власних 

знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї; 

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень 

для розв’язання проблем, активну участь у різних видах діяльності, їх ініціювання, 

прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність; 

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати 

власні емоції та емоційний стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно 

реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати 

в діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну 

комунікацію, зосередження уваги, продуктивну діяльність; 

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і 

неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори; 

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання 

проблем на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, 

досягнення поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків 

та наслідків; 
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10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні 

ситуації, формулювати проблеми, висувати гіпотези, практично їх перевіряти та 

обґрунтовувати, здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та 

аргументувати рішення; 

11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги 

взаємодії під час спільної діяльності, планувати власну та групову роботу, 

підтримувати учасників групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення 

спільної мети. 

Вимоги до результатів навчання учнів окреслені у Державному стандарті 

базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30 вересня 2020 р. № 898) та  визначені за такими освітніми галузями: 

 мовно-літературна; 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 

 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізична культура. 

Метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток компетентних мовців і 

читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають 

інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої 

літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних 

народів і національних меншин, іноземними мовами  для духовного, культурного та 

національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-

чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і 

ставлень. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мовно-літературної 

освітньої галузі (українська мова, українська література, зарубіжні літератури (у 

перекладі українською мовою) для класів (груп) з українською мовою навчання) 

передбачають, що учень: 

 взаємодіє з іншими особами в усній формі, сприймає і використовує інформацію 

для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; 

 сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних 

видів, зокрема інформаційних та художніх текстах класичної та сучасної 

художньої літератури (української та зарубіжних), медіатекстах, та використовує 

інформацію для збагачення власного досвіду і духовного розвитку; 

 висловлює власні думки, почуття, ставлення та ідеї, взаємодіє з іншими особами 

у письмовій формі, зокрема інтерпретуючи інформаційні та художні тексти 

класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних); у разі 

потреби взаємодіє з іншими особами в цифровому просторі, дотримується норм 

літературної мови; 

 досліджує індивідуальне мовлення, використовує мову для власної мовної 

творчості, спостерігає за мовними та літературними явищами, аналізує їх. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мовно-літературної 
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освітньої галузі (іншомовна освіта) передбачають, що учень: 

 сприймає усну інформацію та письмові тексти іноземною мовою в умовах 

безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування; 

 взаємодіє з іншими особами в усній і письмовій формі та в режимі реального 

часу засобами іноземної мови; 

 надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення іноземною мовою. 

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через 

формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими 

компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності 

впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння 

розв’язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та 

психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування 

математики в особистому та суспільному житті. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з математичної освітньої 

галузі передбачають, що учень: 

 досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна розв’язувати 

із застосуванням математичних методів; 

 моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання 

проблем; 

 критично оцінює процес і результат розв’язання проблем; 

 розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, володіє 

математичною мовою. 

Метою природничої освітньої галузі є формування особистості учня, який знає 

та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними 

вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і 

пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, 

здатен оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток 

суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально 

взаємодіє з навколишнім природним середовищем. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з природничої освітньої 

галузі передбачають, що учень: 

 пізнає світ природи засобами наукового дослідження; 

 опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого змісту; 

 усвідомлює закономірності природи, роль природничих наук і техніки в житті 

людини; відповідально поводиться для забезпечення сталого розвитку 

суспільства; 

 розвиває власне наукове мислення, набуває досвіду розв’язання проблем 

природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими особами). 

Метою технологічної освітньої галузі є реалізація творчого потенціалу учня, 

формування критичного та технічного мислення, готовності до зміни 

навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами 

сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної 

діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для 

задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з технологічної освітньої 

галузі передбачають, що учень: 
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 формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за алгоритмом проектно-

технологічної діяльності; 

 творчо застосовує традиційні і сучасні технології; 

 ефективно використовує техніку, технології та матеріали без заподіяння шкоди 

навколишньому природному середовищу; 

 турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб інших 

осіб. 

Метою інформатичної освітньої галузі є розвиток особистості учня, здатного 

використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, 

розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, 

критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з інформатичної освітньої 

галузі передбачають, що учень: 

 знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує та подає дані, 

критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

 створює інформаційні продукти і програми для ефективного розв’язання 

задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці з іншими 

особами за допомогою цифрових пристроїв чи без них; 

 усвідомлено використовує інформаційні та комунікаційні технології і цифрові 

інструменти для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та 

(або) споживач, а також самостійно опановує нові технології; 

 усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, 

суспільства, навколишнього природного середовища, дотримується етичних, 

культурних і правових норм інформаційної взаємодії. 

Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є розвиток 

особистості учня, який здатний до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і 

міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну 

зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів із соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі передбачають, що учень: 

 турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, реагує на 

фактори і діяльність, що становить загрозу для власного і суспільного життя, 

здоров’я, добробуту; 

 визначає альтернативи, прогнозує наслідки, приймає рішення для власної 

безпеки та безпеки інших осіб, здоров’я і добробуту; 

 усвідомлює цінність та дотримується здорового способу життя, аналізує та 

оцінює наслідки і ризики для здоров’я і суспільства; 

 виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, 

безпеки і добробуту власного та інших осіб. 

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості 

учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між 

глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування 

ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах 

демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності 

верховенства права та нетерпимості до корупції. 
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Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та 

історичної освітньої галузі передбачають, що учень: 

 мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює 

причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю 

людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства; 

 мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє 

взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і навколишнього 

природного середовища; 

 мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює 

історично обґрунтовані запитання; 

 мислить системно, виявляє взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив 

історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; 

розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їх 

інтерпретації; 

 усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і 

гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації; 

 дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими 

особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою і суспільством, 

долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних 

проблем, усвідомлює необхідність утвердження верховенства права і 

дотримання правових норм для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної особистості 

учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної 

національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття 

креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої 

галузі  передбачають, що учень: 

 пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду 

емоційних переживань, розвиває ціннісне ставлення до мистецтва; 

 формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в 

різних видах мистецтва; 

 пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами, розвиває 

емоційний інтелект; 

 використовує інформаційне середовище у власній творчості і художній 

комунікації. 

Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток 

особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, 

вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового 

досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і 

спортом. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з освітньої галузі фізичної 

культури  передбачають, що учень: 

 формує власну психічну та соціально-психологічну сфери особистості засобами 

фізичного виховання; 

 систематично займається фізичною культурою, володіє технікою фізичних 
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вправ; 

 усвідомлює значення фізичної/рухової активності для підтримання стану 

здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.  

 

9. Корекційно-розвиткова складова освітньої програми для осіб з 

особливими освітніми потребами. 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватись у ліцеї 

за інклюзивною або індивідуальною формами (відповідно до вимог діючих 

нормативно-правових актів з організації таких форм освітнього процесу). 

За умови інклюзивного навчання при складанні індивідуального навчального 

плану та програми для цих дітей допускається адаптація чи модифікація змісту 

освіти відповідно до пізнавальних можливостей учнів, що полягає у зменшенні 

обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, адаптації методів і 

прийомів навчання. 

Допускається використання за основу типових навчальних планів для осіб з 

ООП відповідно до нозологій дітей. 

Корекційно-розвиткові заняття включаються до індивідуального навчального 

плану та індивідуальної програми розвитку відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

нозологій дитини, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ліцею. 

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з 

учнями проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку для 

осіб з ООП.  
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Додаток 1  

до освітньої програми ІІ ступеня 

(Нова Українська Школа) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 
 

Загальний обсяг навчального навантаження в ліцеї 

(для закладів із навчанням українською мовою) 
 

Назва освітньої 

галузі 

Кількість годин на тиждень та рік 

Н
ав

ч
ал

ьн
е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я
 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 

р
ек

о
м
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д

о
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е 
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ін

ім
ал
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е 

м
ак
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е 

р
ек

о
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е 
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е 
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е 

р
ек

о
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е 
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е 
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е 
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о
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д
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е 
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е 

р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

е 

м
ін

ім
ал

ьн
е 

м
ак

си
м

ал
ьн

е 

Мовно- 

літературна 

на 

тиждень 
11 10 13 11 10 13 10 9 12 10 8 12 10 8 12 

на рік 385 350 455 385 350 455 350 315 420 350 280 420 350 280 420 

Математична 

на 

тиждень 
5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 7 5 4 7 

на рік 175 140 210 175 140 210 175 140 210 175 140 245 175 140 245 

Природнича 

на 

тиждень 
2 1,5 3 4 2 5 7,5 7 9 8,5 8 10 9,5 8 11 

на рік 70 52,5 105 140 70 175 262,5 245 315 297,5 280 350 332,5 280 385 

Соціальна і 

здоров’язбере- 

жувальна 

на 

тиждень 
1,5 1 3 1,5 1 3 1,5 1 3 1,5 1 3 1,5 1 3 

на рік 52,5 35 105 52,5 35 105 52,5 35 105 52,5 35 105 52,5 35 105 

Громадянська та 

історична 

на 

тиждень 
1 1 2 2 1,5 3 2 1,5 3 3 2 3 3 2 3 

на рік 35 35 70 70 52,5 105 70 52,5 105 105 70 105 105 70 105 

Технологічна 

на 

тиждень 
2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

на рік 70 35 105 70 35 105 35 35 70 35 35 70 35 35 70 

Інформатична 

на 

тиждень 
1,5 1 2 1,5 1 2 2 1 2 2 1,5 3 1,5 1,5 3 

на рік 52,5 35 70 52,5 35 70 70 35 70 70 52,5 105 52,5 52,5 105 

Мистецька 
на 

тиждень 
2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 

на рік 70 35 105 70 35 105 70 35 105 35 35 70 35 35 70 

Фізичнакультура 

на 

тиждень 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

на рік 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Усього 

на 

тиждень 
29   32   34   35   35,5   

на рік 1015   1120   1190   1225   1242,5   

Додаткові години для 

вивчення предметів 

освітніх галузей, 

вибіркових освітніх 

компонентів, 

проведення 

індивідуальних 

консультацій та 

групових занять 

на 

тиждень 
2   2   1   1   0,5   

на рік 70   70   35   35   17,5   
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Загальнорічна 

кількість 

навчальних годин, 

що фінансуються з 

бюджету (без 

урахування поділу 

на групи) 

на 

тиждень 31 
  

34 
  

35 
  

36 
  

36 
  

на рік 1085   1190   1225   1260   1260   

Гранично 

допустиме річне 

навантаження 

учнів 

на 

тиждень 
28   31   32   33   33   

на рік 980   1085   1120   1155   1155   
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Додаток 2  

до освітньої програми ІІ ступеня 

(Нова Українська Школа) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

 

Навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

Загальні коментарі до плану та питання міжгалузевої інтеграції 
Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані 

закладу освіти відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 11 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» не може бути меншою, ніж у типовому навчальному 

плані. 

Уроки з фізичної культури, згідно із частиною четвертою статті 26 Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт», є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на 

тиждень, що відображається у навчальному плані закладу освіти для кожного класу. 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначається 

закладом освіти самостійно у межах заданого діапазону (додаток 1). 

Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв 

навчальних годин) у кожній освітній галузі, відповідно до пункту 26 Державного 

стандарту, може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, 

або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти. 

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані закладу освіти на 

вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника, 

виділеного на ту чи іншу освітню галузь. 

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати 

загальнорічної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично 

допустимого річного навчального навантаження учнів. 

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за 

вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять заклад освіти розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації 

освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що відображається в освітній 

програмі закладу. 

У закладах загальної середньої освіти можуть запроваджуватися як галузеві, так і 

міжгалузеві навчальні предмети (інтегровані курси), формування змісту яких може 

здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання 

кількох освітніх галузей або окремих їх складників. Ці навчальні предмети (інтегровані 

курси) вивчаються за модельними навчальними програмами (додаток 3) або за 

навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою, що мають містити опис 

результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж передбачено Державним стандартом 

та/або відповідними модельними навчальними програмами. 

Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначається закладом 

освіти самостійно з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні 

навчальні предмети у типовому навчальному плані. 

Заклад освіти може планувати вивчення певного предмета або курсу концентровано. 

Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчаються 

протягом одного семестру.  
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Освітня галузь Орієнтовний перелік 

предметів та 

галузевих 

інтегрованих курсів 

Рекомендована кількість годин на тиждень 

у класах 

5 6 7 8 9 

Мовно-літературна Українська мова 4 4 3 3 3 

Українська література 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Іноземна мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до 

навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як 

вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин 

інших освітніх галузей 

Інтегровані курси* 
Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-9 клас 

Інтегрований курс української мови та літератури. 5-9 клас 

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та 

зарубіжні літератури). 5-9 клас 
 *Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначає заклад 

освіти з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні 

навчальні предмети 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 

галузі «Мовно-літературна»: 

рекомендована  

мінімальна 

максимальна 

11 

10 

13 

11 

10 

13 

10 

9 

12 

10 

8 

12 

10 

8 

12 

Резерв навчальних годин (різниця між рекомендо-

ваною та мінімальною кількістю навчальних 

годин) освітньої галузі «Мовно -літературна» 

1 1 1 2 2 

 Математика 5 5 - - - 

Математична Алгебра - - 3 3 3 
 Геометрія - - 2 2 2 

 Інтегрований курс* 
Математика. 7-9 клас. 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 

галузі «Математична»: 

рекомендована  

мінімальна  

максимальна 

5 

4 

6 

5 

4 

6 

5 

4 

6 

5 

4 

7 

5 

4 

7 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Математична» 
1 1 1 1 1 

Природнича 

Інтегрований курс 

«Пізнаємо природу»*/ 

Інтегрований курс 

«Довкілля»* 

2 2 - - - 

 Біологія - - 2,5 2,5 2,5 
 Географія - 2 2 2 1,5 

 Фізика - - 2 2 3 
 Хімія - - 1 2 2,5 

Інтегрований курс* 
Природничі науки. 5-9 клас 

*До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти 

включається або інтегрований курс «Пізнаємо природу» або інтегрований 

курс «Довкілля» 
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Довідково 
Кількість навчальних годин на 

вивчення освітньої галузі «Природнича»: 

рекомендована  

мінімальна 

максимальна 

2 

1,5 

3 

4 

2 

5 

7,5 

7 

9 

8,5 

8 

10 

9,5 

8 

11 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Природнича» 
0,5 2 0,5 0,5 1,5 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

1 1 1,5 1 0,5 

Етика* / Культура 

добросусідства* / Інші 

курси морального 

спрямування* 

0,5 0,5 - - - 

Підприємництво і 

фінансова грамотність 
- - - 0,5 1 

*до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти 

включається один з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках 

інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 

галузі «Соціальна і здоров’я-збережувальна»: 

рекомендована  

мінімальна 

максимальна 

1,5 

1 

3 

1,5 

1 

3 

1,5 

1 

3 

1,5 

1 

3 

1,5 

1 

3 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Соціальна і здоров’язбережувальна» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Вступ до історії 

України та 

громадянської освіти 

1 - - - - 

 Історія України. 

Всесвітня історія 
- 2 - - - 

Громадянська та Історія України - - 1 1,5 1,5 

історична Всесвітня історія - - 1 1 1 
 Громадянська освіта - - - 0,5 - 

 Правознавство - - - - 0,5 
 Інтегровані курси* 

Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас 

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 клас 

Історія: Україна і світ. 7-9 клас 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 
галузі «Громадянська та історична»: 

рекомендована  

мінімальна 

максимальна 

1 

1 

2 

2 

1,5 

3 

2 

1,5 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Громадянська та історична» 
- 0,5 0,5 1 1 

Інформатична Інформатика 1,5 1,5 2 2 1,5 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 
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галузі «Інформатична»: 

рекомендована  

мінімальна 

максимальна 

 

1,5 

1 

2 

 

1,5 

1 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

1,5 

3 

 

1,5 

1,5 

3 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Інформатична» 
0,5 0,5 1 0,5 - 

Технологічна Технології 2 2 1 1 1 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 

галузі «Технологічна»: 

рекомендована  

мінімальна  

максимальна 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Технологічна» 
1 1 - - - 

Мистецька 

Інтегрований курс 

«Мистецтво» 
2 2 2 1 1 

До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти 

включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети 

«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Кількість годин на 

вивчення окремих предметів визначає заклад освіти 

Довідково 
Кількість навчальних годин на вивчення освітньої 

галузі «Мистецька»: 

рекомендована  

мінімальна  

максимальна 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Резерв навчальних годин освітньої галузі 

«Мистецька» 
1 1 1 - - 

Фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, 

але обов'язково фінансуються 

Разом (без фізичної культури + фізична культура) 26+3 29+3 31+3 32+3 32,5+3 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

2 2 1 1 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 

Всього (без фізичної культури + фізична 

культура; без урахування поділу класів на групи) 
28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3 
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Додаток 3  

до освітньої програми ІІ ступеня 

(Нова Українська Школа) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 
 

Перелік модельних навчальних програм для 5-9 класів ліцею 
№ з/п Назва модельної навчальної програми 

1.  

для всього рівня Українська мова. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Українська мова. 5-6 класи 

Українська мова. 7-9 класи 

2.  

для всього рівня Українська література. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Українська література. 5-6 класи 

Українська література. 7-9 класи 

3.  

для всього рівня Зарубіжна література. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Зарубіжна література. 5-6 класи 

Зарубіжна література. 7-9 класи 

4.  
для всього рівня Іноземна мова. 5-9 класи 

для окремих циклів Іноземна мова. 5-6 класи. Іноземна мова. 7-9 класи 

5.  Математика. 5-6 класи 

6.  Алгебра. 7-9 класи 

7.  Геометрія. 7-9 класи 

8.  Математика. 7-9 класи (інтегрований курс) 

9.  Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс) 

10.  Біологія. 7-9 класи 

11.  Географія. 6-9 класи 

12.  Фізика. 7-9 класи 

13.  Хімія. 7-9 класи 

14.  

для всього рівня Технології. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Технології. 5-6 класи 

Технології. 7-9 класи 

15.  

для всього рівня Інформатика. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Інформатика. 5-6 класи 

Інформатика. 7-9 класи 

16.  

для всього рівня Здоров’я, безпека та добробут. 5-9 класи (інтегрований курс) 

для окремих циклів 
Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс) 

Здоров’я, безпека та добробут. 7-9 класи (інтегрований курс) 

17.  Етика. 5-6 класи 

18.  Підприємництво і фінансова грамотність. 8-9 класи 

19.  Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас 

20.  Історія України. Всесвітня історія. 6 клас 

21.  Історія України. 7-9 класи 

22.  Всесвітня історія. 7-9 класи 

23.  Історія: Україна і світ. 7-9 клас (інтегрований курс) 

24.  Громадянська освіта. 8 клас 

25.  Правознавство. 9 клас 

26.  

для всього рівня Мистецтво. 5-9 класи (інтегрований курс) 

для окремих циклів 
Мистецтво. 5-6 класи (інтегрований курс) 

Мистецтво. 7-9 класи (інтегрований курс) 
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27.  

для всього рівня Музичне мистецтво. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Музичне мистецтво. 5-6 класи 

Музичне мистецтво. 7-9 класи 

28.  

для всього рівня Образотворче мистецтво. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Образотворче мистецтво. 5-6 класи 

Образотворче мистецтво. 7-9 класи 

29.  
для всього рівня Фізична культура. 5-9 класи 

для окремих циклів Фізична культура. 5-6 класи. Фізична культура. 7-9 класи 

30.  

для всього рівня STEM. 5-9 класи (міжгалузевий інтегрований курс) 

для окремих циклів 
STEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс) 

STEM. 7-9 класи (міжгалузевий інтегрований курс) 
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Додаток 4  

до освітньої програми ІІ ступеня 

(Нова Українська Школа) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

 

Перелік навчальних програм для 5-9 класів ліцею 

 

№ 

з/п 
Клас 

Назва навчальної програми. Назва модельної 

навчальної програми на основі якої розроблено 

навчальну програму. 

Наказ, яким 

затверджено 

модельну 

навчальну 

програму 

1.  5 

Українська мова. Модельна навчальна програма 

«Українська мова 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Заболотний О.В., Заболотний 

В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В.. Попова Т.Д). 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

2.  5 

Українська література.  Модельна навчальна 

програма «Українська література 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори: 

Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.). 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

3.  5 

Зарубіжна література. Модельна навчальна програма 

«Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Богданець-

Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

4.  5 

Англійська мова. Модельна навчальна програма 

«Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. 

А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В. ) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

5.  5 

Математика. Модельна навчальна програма 

«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автор Істер О.С.). 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

6.  5 

Пізнаємо природу. Модельна навчальна програма 

«Пізнаємо природу 5-6 класи (інтегрований курс)» 

для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

7.  5 

Здоров'я, безпека та добробут. Модельна навчальна 

програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи 

(інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (автори: Гущина Н.І., Василашко 

І.П.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

8.  5 

Етика. Модельна навчальна програма «Етика. 5–6 

класи» для закладів загальної середньої освіти 

(автори Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В., Желіба О.В., 

Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 
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9.  5 

Вступ до історії України та громадянської освіти. 

Модельна навчальна програма «Вступ до історії 

України та громадянської освіти. 5 клас» для 

закладів загальної середньої освіти (автори Бурлака 

О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В., 

Піскарьова І.О., Щупак І.Я.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

10.  5 

Інформатика. Модельна навчальна програма 

«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

11.  5 

Музичне мистецтво. Модельна навчальна програма 

 «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої освіти (авт. О.М. 

Івасюк, О.А.Комаровська, Г.О. Кізілова, Н.А. 

Лємешева, О.В. Лобова, Л.Й. Назар, І.Ю. Чужинова, 

О.А. Шулько) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

12.  5 

Образотворче мистецтво. Модельна навчальна 

програма «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований 

курс) для закладів загальної середньої освіти 

(авт. О.М. Івасюк, О.А.Комаровська, Г.О. Кізілова, 

Н.А. Лємешева, О.В. Лобова, Л.Й. Назар, І.Ю. 

Чужинова, О.А. Шулько) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

13.  5 

Технології. Модельна навчальна програма 

«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець 

О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.) 

 Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

14.  5 

Фізична культура. Модельна навчальна програма 

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. 

А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., 

Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик 

В. М. та інші) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

ІІ ступінь 

Загальні положення 
Освітня програма для ІІ ступеня (базова середня освіта) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради (далі освітня програма) розроблена 

на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти» та на основі Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. 

Ця освітня програма втрачає чинність поступово з: 

1 вересня 2022 року для п’ятих класів; 

1 вересня 2023 року для шостих класів; 

1 вересня 2024 року для сьомих класів; 

1 вересня 2025 року для восьмих класів; 

1 вересня 2026 року для дев’ятих класів. 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової та повної загальної освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів 

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

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

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

класів - 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження 

на тиждень окреслено у навчальному плані закладу ІІ ступеня. (Таблиця 1-2) 

Навчальний план для ІІ ступеня ліцею складено відповідно до таблиць 5, 8 

Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну 

складову. 

Варіативна складова навчального плану ліцею визначається закладом 

загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації 

освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, 

рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в 

навчальному плані закладу освіти. 
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Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

 підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин 

на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем 

самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який 

погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель 

зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для 

предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

 запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану 

закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія 

релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, 

основи споживчих знань, світ професій тощо); 

 індивідуальні заняття та консультації. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних 

умінь тощо. 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

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

з бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу 

освіти повинний містити усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним 

навчальним планом (Таблиця 1-2). 

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів дозволяється навчальне 

навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно - 

гігієнічних. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. 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. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує 

самостійно з варіативних модулів відповідно до статево -вікових особливостей 

учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового 

забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть 

реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, 

фітнес тощо. 

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». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно з рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на 

групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших 
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предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових 

коштів. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

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 учнів. 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в 

різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 

задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 
Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
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оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати 

доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

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 

овноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. 

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних 

технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 

5 

Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання 

задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити 

інформацію та оцінювати її достовірність; доводити 

істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 

діаграм за допомогою програмних засобів 
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6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити 

правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; 

розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до 

вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору найкращого 

рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у 

собі; переконаність, що успіх команди - це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

 

8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати 

в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 

основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення 

до інших незалежно від статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; налаштованість на 

логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо 

боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 
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9 

Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо- 

естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

Культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально- 

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки 

рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів. 

Вирішення проблем можуть бути використані для 

маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 

бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти 

довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до зловживань 

алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально - 

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 
   

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» 

спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у 

реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх 

необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є 

соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в 

учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати 

отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

 організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 



64 
 

 окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від 

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

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

 предмети за вибором; 

 роботу в проектах; 

 позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження 

довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку 

для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі. 
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 

собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок. 

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена 

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, 

рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на 

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, 

знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і 

розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних 

емоцій. 
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 Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 

питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів. 
 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно 

доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із 

практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного 

виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, 

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, 

створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення 

їх в нові ситуації. 

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 
Базова середня освіта здобувається, 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. 

Перелік освітніх галузей. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури 

Суспільствознавство 

Мистецтво  

Математика 

Природознавство  

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 
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Рекомендовані форми організації освітнього процесу. 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

 формування компетентностей; 

 розвитку компетентностей; 

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

 корекції основних компетентностей; 

 комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з 

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки 

тощо. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція 

може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й 

систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою 

відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також 

можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На 

цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

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

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

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 
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Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

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; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма ІІ ступеня ліцею передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Перелік навчальних програм 

№ 

з/п 

Предмет Клас Назва навчальної програми 

1. Українська мова 5-9 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання.-К.: Видавничий 

дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затверджені 

наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 

2. 
Українська 

література 
5-9 

Українська література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. -К.: 

Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 07.06.2017 №804 

3. 
Зарубіжна 

література 
5-9 

Світова література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів - К.: 

Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804 

4. Англійська мова 5-9 

Навчальні програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

іноземних мов. 5-9 класи. Англійська мова 

(Програми затверджені Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) 
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5. Історія України 5-9 

Оновлена навчальна програма. 5-9 класи. 

«Історія України. Всесвітня історія» для 

загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.02.2019 р. № 236 

6. Всесвітня історія 5-9 

Оновлена навчальна програма. 5-9 класи. 

«Історія України. Всесвітня історія» для зага-

льноосвітніх навчальних закладів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2019 р. № 236, 07.04.2017 р. № 804 

7. 
Основи 

правознавства 
9 

Навчальна програма з «Основ правознавства» 

для 9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів,затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 

8. Математика 5-9 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» 

(колектив авторів) Наказ МОН від 07 червня 

2017 року № 804 

9. 

Математика 

(поглиблене 

вивчення) 

8-9 

Навчальна програма для поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів (колектив авторів), 2013 р. 

10. Інформатика 5-7 

Навчальна програма 5 - 9 класи для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Програма 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804) 

11. Інформатика 8-9 

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів згідно з 

навчальною програмою, затвердженою наказом 

МОН молоді спорту України від 06.06.2012 р. № 

664 (з урахуванням змін, затверджених наказом 

МОН України від 29.05.2015 № 585) 

12. Фізика 7-9 

Навчальна програма 7- 9 класи для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Програма 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804) 

13. Хімія 7-9 

Навчальна програма 7-9 класи для загальноосвіт-

ніх навчальних закладів (оновлена), затверджена 

наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804. 

14. Біологія 6-9 

Навчальна програма 6-9 класи для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Програма 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804) 

15. Географія 6-9 

Оновлена навчальна програма для загально-

освітніх навчальних закладів. (Програма 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804) 
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16. Природознавство 5 

Програма 5 клас для загальноосвітніх навчальних 

закладів(затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) 

17. Основи здоров’я 5-9 

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Основи здоров’я», оновлена в 2017 

році, затверджена наказом МОН України від 

07.06.2017р. № 804 

18. 

Мистецтво 

Образотворче 

мистецтво 

Музичне мистецтво 

8-9 

5-7 

5-7 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів Тематична структура 

програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8-9 

класи) (затверджена наказом МОН України від 

07.06.2017р. № 804) 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (затверджена наказом МОН 

України від 07.06.2017р. № 804) 

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів від 06.06.2012 з урахуванням змін наказ 

МОН України від 07.06.2017р. № 804    

 

Корекційно-розвиткова складова освітньої програми для осіб з особливими 

освітніми потребами. 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватись у ліцеї 

за інклюзивною або індивідуальною формами (відповідно до вимог діючих 

нормативно-правових актів з організації таких форм освітнього процесу). 

За умови інклюзивного навчання при складанні індивідуального навчального 

плану та програми для цих дітей допускається адаптація змісту освіти відповідно до 

пізнавальних можливостей учнів, що полягає у зменшенні обсягу матеріалу, його 

спрощенні за характером і структурою. 

Допускається використання за основу типових навчальних планів для дітей з 

ООП відповідно до назологій дітей. 

Корекційно-розвиткові заняття включаються до індивідуального навчального 

плану та індивідуальної програми розвитку відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

назологій дитини, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ліцею. 

На основі цієї освітньої програми ліцей, складає та затверджує навчальний 

план (індивідуальні навчальні плани), що конкретизує організацію освітнього 

процесу.  
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Таблиця 1 (5 за Типовою) до 

освітньої програми ІІ ступеня 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

Навчальний план 

спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим 

вивченням предметів технічного (інженерного) циклу 

 

Освітні галузі Предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Мови і літератури 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 3 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство 

*** 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Мистецтво Мистецтво* 1 1 1 0,5 0,5 

Математика 

Математика 4 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство 

Природознавство 2 - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології 

Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 

Креслення - - 1 1 - 

Комп’ютерна графіка - - - 2 2 

Технічна творчість 1 2 1 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 

Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 30+3 30,5+3 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

4,5 4,5 4 3 2,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 
 

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

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. 

 

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му - інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 
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Таблиця 2 (8 за типовою) до 

освітньої програми ІІ ступеня 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

Навчальний план класів 

з поглибленим вивченням окремих предметів 

 

Освітні галузі Предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Мови і літератури 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 3 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство

*** 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1 1 

Математика 

Математика 4 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство 

Природознавство 2 - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології 
Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів 
3,5 4 4 3,5 3 

Разом 26+3 28,5+3 30+3 31+3 32+3 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
2 2,5 2 2 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 
28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 

 

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

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. 

 

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му - інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

ІІ ступінь 

(адаптаційний цикл (5–6 класи) науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» НУШ) 

1. Загальні положення  

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради (далі – Програма) науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» (далі – Проєкт) адаптаційного циклу (5-6 

класи) Нової Української школи розроблена з метою виконання Законів України 

«Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», Державного стандарту базової 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2020 р. № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної 

середньої освіти», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 

988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», від 13.12.2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—

2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.02.2021 р. № 140), від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів», типового навчального плану 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект 

України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 

№ 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2016 р. № 1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України». 

Ця Програма впроваджується поетапно: 

2022-2023 навчального року для п’ятих класів; 

2023-2024 навчального року для шостих класів. 

Програма розроблена на основі Державного стандарту базової середньої 

освіти (далі – Державний стандарт), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2020 р. № 898 згідно з вимогами, передбаченими статтею 

11 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Програма визначає: 

 перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що 

презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних 

засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в базовій 

школі Проєкту; 

 вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n149
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n149
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 загальний обсяг навчального навантаження учнів 5-6-х проєктних 

класів; 

очікувані результати навчання здобувачів освіти 5-х і 6-х проєктних класів.  

Програма включає: 

 варіанти навчальних планів з розподілом годин між освітніми галузями / 

предметами / інтегрованими курсами за роками навчання; 

 перелік навчальних програм, які мають/можуть використовуватися в 

освітньому процесі; 

 опис форм організації освітнього процесу та педагогічних технологій; 

 види / форми оцінювання та його інструментарій. 

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою 

права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладу 

освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу. 

 

2. Перелік освітніх компонентів системи базової середньої освіти в Проєкті 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» базова середня освіта в Проєкті як другий рівень повної загальної середньої 

освіти, забезпечує наступність із початковою освітою і передбачає виконання учнем 

вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої 

освіти, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закони України 

«Про освіту», стаття 10, «Про повну загальну середню освіту», стаття 4). 

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу 

до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, 

форми і засоби освітнього процесу в базовій школі Проєкту. 

Цілями базової середньої освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток 

дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до 

вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі 

досягаються через модернізацію базової середньої освіти в Проєкті на засадах 

компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як 

суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних 

ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Компетентність 

трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану 

якість особистості, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей і визначає здатність особи 

успішно соціалізуватися, провадити професійну та / або подальшу навчальну 

діяльність. 

Концептуальними засадами досягнення цілей базової середньої освіти  в 

Проєкті  є основні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного, 

системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких взаємопов’язаних 

положень: 

Компетентнісна базова середня освіта в Проєкті: 

 втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та продовжує 

процес формування в учнів середнього шкільного віку ключових, 

загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими 

розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до 
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ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під 

загальнопредметними — компетентності, що допомагають особистості 

успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними 

— компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту 

конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові 

будь-якої компетентності розглядаємо ставлення та цінності, знання; 

інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні 

вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне 

керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування 

проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових 

відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну 

компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання 

протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну 

компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України 

«Про освіту», статті 1, 12); 

 проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу 

як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних 

положень парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного 

підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної 

спрямованості освіти; 

 розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до 

принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності 

педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної 

відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, 

рефлексивного та адаптивного видів управління тощо. Так, у Проєкті 

реалізується системна модель формування в учнів ключових 

компетентностей, що дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів 

загальної середньої освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, 

міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування соціальної та 

громадянської компетентностей учнів 5‒6-х проєктних класів відбувається 

на годинах спілкування, на заходах і заняттях у дитячих організаціях та 

клубах тощо (виховна модель), на уроках інтегрованих курсів «Навчаємося 

разом» та «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» 

(предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених 

компетентностей належить до провідних цілей цих навчальних предметів) 

та під час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану 

(міжпредметна модель, що реалізується через технологію ціннісного 

насичення кожного уроку); 

 моделюється й упроваджується в освітній процес на засадах 

синергетичного підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до 

самоорганізації. Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови 
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на основі поєднання  різних методологій і підходів, освітніх технологій і 

методик, а також їх компонентів; нелінійність — у необхідності 

конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного 

системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу 

одного / декількох варіантів його організації, зокрема й за індивідуальною 

освітньою траєкторією;здатність до самоорганізації — у переважанні 

технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти. 

Зміст базової середньої освіти в Проєкті визначено відповідно до 

дидактичних основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності 

змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства 

взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо положення 

постнекласичної парадигми освіти, у якій концептуальною освітньою метою 

визнано створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості 

в складному нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної 

освітньої політики в постнекласичній парадигмі є поєднання технократизму з 

гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка репрезентує типові 

риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну 

толерантність, позитивне мислення, емоційний інтелект тощо. 

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в 

Проєкті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного 

тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців 

у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого 

— формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної 

компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту. 

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проєкті, 

визначаємо низку взаємопов’язаних положень. 

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному 

віці й тривати впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не 

лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької 

компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває 

комунікативні компетентності під час роботи в команді. 

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів / студентів та їхньою 

кар’єрою. За оцінками науковців, у майбутньому 9 із 10 найбільш затребуваних 

і високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та 

вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних 

компетентностей у галузі STEM-дисциплін. 

3. Мета STEM-освіти в системі повної загальної середньої освіти — 

розвивати в в учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного 

циклу, а також формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, 

зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних 

концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й 

розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність 

логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), 

операційної (здатність охайно та точно виконувати операції), аксіологічної 

(здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну 

ефективність). 
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4. Характерними для STEM-освіти в системі повної загальної середньої освіти є: 

 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні 

предметів природничо-математичного циклу; 

 інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що 

здійснюється на засадах міждисциплінарного та проєктного підходів; 

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів 

дослідницької компетентності, опанування ними алгоритму розв’язання 

винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проєктів; 

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на 

уроках створюють прототипи / моделі реальних об’єктів, процесів або продукти 

сучасної індустрії); 

 посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі 

наукові друковані та інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою. 

5. STEM-освіта може реалізовуватися як в урочний, так і в позаурочний час. 

Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів. 

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного 

(методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до 

основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту базової 

середньої освіти в освітньому процесі 5‒6-х проєктних класів реалізуються: 

 інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, 

зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах, авторські 

технології («Робота з множинним текстом», «Складання і розігрування 

діалогів», «Синтез думок», «Тонкі та товсті запитання», «Учитель», 

«Шість капелюхів» тощо); технологія навчання в грі; дискусія («Я – 

висловлювання», «Обери позицію», «Парламентські слухання», «Ток-шоу» 

тощо); метод проєктів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги 

особистісного зростання тощо), афірмації, що спрямовані на становлення 

учнів як суб’єктів життєдіяльності, патріотів України, активних членів 

громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні 

демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні 

самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно 

взаємодіяти з іншими людьми; 

 технологія SТЕM-освіти (навчання на основі власних відкриттів; 

проблемне навчання; запитальне навчання, розв’язання винахідницьких 

задач на основі теорії розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшулера 

тощо); 

 технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких 

наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, 

критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової 

та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології 

полягає в системній роботі над формуванням в учнів: 1) технічної 

складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що 

спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, розширення 
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обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення 

процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично 

осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам  «Техніка 

аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи 

інформацію, яку необхідно запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати її, 

висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, 

обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель» тощо; 4) 

уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти- розповіді, 

тексти-описи, тексти-міркування; 

 технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на 

таксономії Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій 

П. Гальперіна, методиці інтервальних повторень Г. Еббінгауза 

(застосування та створення інтелект-карт та карт знань, візуалізація 

інформації, «Фотоапарат», «Найрозумніший», «Великі перегони», «Коло 

словникових слів», «Ключові слова», «Запам’ятовую ефективно», «Актор», 

«Активне слухання»); 

 технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній 

моделі збагачення Дж. Рензуллі. Відповідно до цієї моделі в Проєкті 

передбачено систему заходів, спрямованих на створення умов для розвитку 

в учнів мотивації, креативності та інтелекту. 

Відповідно до Державного стандарту базової середньої  освіти формування в 

учнів проєктних класів ключових, загальнопредметних і предметних 

компетентностей здійснюється за такими освітніми галузями: 

1. Мовно-літературна освітня галузь. 

2. Математична освітня галузь. 

3. Природнича освітня галузь. 

4. Технологічна освітня галузь. 

5. Інформатична освітня галузь. 

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 

7. Громадянська та історична освітня галузь. 

8. Мистецька освітня галузь. 

9. Фізкультурна освітня галузь. 
 

3. Вимоги до осіб, які можуть навчатися за Програмою 
Зарахування (переведення) учнів до проєктного класу відбувається 

відповідно до чинного законодавства.  

Навчання за Програмою можуть розпочати (продовжити) учні, які на момент 

зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує 

здобуття другого рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів 

навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено 

відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття 

початкової освіти).  

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів 

та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні 

пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. 

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється 

комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік 
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проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. 

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою 

згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 

січня 2016 року № 8 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03 лютого 2016 р. за № 184/28314. 

До здобуття другого рівня повної загальної середньої освіти адаптаційного 

циклу (5-6 класи) в Проєкті допускаються переважно учні, які здобували початкову 

освіту в Проєкті. 

 

4. Загальний обсяг навчального навантаження другого рівня повної 

загальної середньої освіти адаптаційного циклу для 5-6-х класів, які працюють 

за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-6-х проєктних класів 

(адаптаційний цикл базової середньої освіти) ліцею формується щорічно на 

підставі додатку 1 для закладів з навчанням українською мовою, конкретизується у 

річному навчальному плані ліцею із врахуванням нахилів, інтересів, здібностей та 

бажань здобувачів освіти, батьків (осіб, що їх заміняють), кадрового потенціалу, 

матеріально-технічного забезпечення закладу; 

Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та 

роками навчання. 

Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за 

освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових 

навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту). 

 

5. Навчальний план для 5-6-х класів,  

які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» 
Навчальний план до Програми (додаток 2) розроблено на основі Базового 

навчального плану для закладів загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання Державного стандарту та містить: 

-  перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої 

галузі, а також перелік міжгалузевих інтегрованих курсів; 

- рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання 

між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для 

вивчення; 

- додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за 

вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. 

Мета   і   завдання   мовно-літературної   освітньої   галузі   (українська мова, 

українська література, зарубіжна література (у перекладі українською мовою) 

реалізуються   через   навчальні   предмети   «Українська   мова» (5–6 класи — 4 

год/тижд.), «Українська література» (5–6 класи — 2 год/тижд.), «Зарубіжна 

література» (5-6 класи — 1,5 год/тижд. та 5-6 класи — 1 год/тижд. для проєктних 

класів, які вивчають другу іноземну мову).   

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі 

представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (5-6 класи — 5 год/тижд.) 

та для проєктних класів, які вивчають другу іноземну мову навчальними 
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предметами «Перша іноземна мова» (5-6 класи — 4 год/тижд.) та «Друга іноземна 

мова» (5-6 класи — 2 год/тижд.). 

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через 

навчальний предмет «Математика» (5–6  класи — 6 год/тижд.).  

Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через інтегровані 

курси «Пізнаємо природу. Моя планета Земля» (5-6 класи — 2 год/тижд.), який є 

пропедевтичним для вивчення системних курсів біології і географії у 6-9 класах, та 

«Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття» (5-6 класи — 1 год/тижд.), який є 

пропедевтичним для курсів фізики та хімії у 7-9-х класах та навчальний предмет 

«Географія» (6 клас — 2 год/тижд.). 

Мета і завдання соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі 

реалізуються через інтегрований курс «Навчаємося разом» (5-6 класи — 1 

год/тижд.). У межах курсу «Навчаємося разом» інтегрується матеріал навчальних 

предметів «Етика» (5-6 класи), «Основи здоров’я» (5-9 класи). Навчальна програма 

зазначеного курсу містить змістові модулі, які реалізують окремі завдання названих 

курсів, що надало можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом з 

тим виконати вимоги обов'язкових результатів навчання учнів із соціальної і 

здоров'язбережувальної освітньої галузі Державного стандарту. 

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» (5–6 класи — по 0,5 

год/тижд.), або інтегрованого курсу «Мистецтво» (5–6 класи — 1 год/тижд.); 

фізкультурної освітньої галузі — через навчальний предмет «Фізична культура» 

(5–6 класи — 3 год/тижд.). Уроки з фізичної культури, згідно із частиною 

четвертою статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», є 

обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень, що відображається у 

навчальному плані закладу освіти для кожного класу. Години, передбачені для 

фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навчального навантаження учнів. 

Мета і завдання громадянської та історичної освітньої галузі реалізуються 

через інтегрований курс «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» 

(5 клас — 1,5 год/тижд., 6 клас — 2,5 год/тижд. та для проєктних класів, які 

вивчають другу іноземну мову 5 клас — 1 год/тижд., 6 клас — 2 год/тижд.).  

Відповідно до призначення адаптаційного циклу базової освіти (5–6 класи), курс 

забезпечує наступність між початковою і базовою середньою освітою й готує учнів 

до продуктивного засвоєння змісту громадянської та історичної галузі в процесі 

предметного навчання в 7–9 класах. Ураховано, що в початковій школі серед 

соціально значущих надпредметних тем, які сприяли формуванню в учнів уявлень 

про людину в суспільстві, була «громадянська відповідальність». Забезпечено 

зв’язок зі змістовим наповненням курсів «Я досліджую світ» і подібних за змістом, 

що вивчалися у 1–4 класах, зокрема, через актуалізацію знайомих понять і 

пригадування історичних фактів.  

Мета й завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються через 

навчальний предмет «Інформатика» (5–6 класи — 1 год/тижд.); технологічної 

освітньої галузі — через навчальний предмет «Технології» (5-6 класи — 1 

год/тижд.) 

Навчальний план містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання 

всіма закладами загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, незалежно 
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від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

Варіативна складова Навчального плану (5‒6 класи —1 год/тижд.) може 

використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, 

запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та 

консультації учнів. У зв’язку зі спрямованістю Проєкту на реалізацію основних 

положень STEM-освіти доцільним виявляється виділення годин варіативної 

складової  на авторський курс за вибором «Еврика» (5-6 класи — 1 год/тижд.). Для 

проєктних класів, які вивчають другу іноземну мову, враховуючи спрямованістю 

Проєкту на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграцію української 

освіти в європейський і світовий освітній простір доцільним виявляється 

виділення годин варіативної складової  на підсилення предмету інваріантної 

складової іноземна мова (5-6 класи — 1 год/тижд.).  

З метою посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до чинного 

законодавства, здійснюється поділ класів на групи під час вивчення окремих 

предметів. За рішенням місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування або за кошти, не заборонені чинним законодавством, класи можуть 

ділитися на групи за меншої наповнюваності або/та під час вивчення інших 

предметів. 

У проєктних класах на бажання батьків може здійснюватися навчання 

учнів за індивідуальною освітньою траєкторією, можуть проводитися гурткові, 

факультативні, індивідуальні та секційні заняття, а також відбуватися організація 

освітнього процесу в режимі школи повного дня за умов їх відповідності чинному 

законодавству й за рахунок коштів, не заборонених законодавством України. 

Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в Проєкті, у 5 ‒6-х 

класах можуть функціонувати групи подовженого дня, що   комплектуються за 

принципом «клас‒група» відповідно чинному законодавству. 

Навчальний план зорієнтований на роботу закладів загальної середньої освіти 

за 5-денним навчальним тижнем. 

 

6. Перелік навчальних програм, які можуть використовуватися  

для реалізації освітньої програми 
Для реалізації освітньої програми можуть використовуватися як модельні 

навчальні програми, так і навчальні програми, розроблені не на основі модельних. 

 

Авторські навчальні програми: 

Українська мова; 

Українська література; 

Зарубіжна література; 

Математика; 

Пізнаємо природу. Моя планета Земля; 

Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття; 

Географія; 

Навчаємося разом; 

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти; 

Еврика. 
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Модельні навчальні програми: 

Іноземна мова; 

Технології; 

Інформатика; 

Мистецтво; 

Фізична культура. 

Модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну 

послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального 

предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, 

рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному 

законодавством (Закон України «Про повну загальну середню освіту», стаття 1). 

Поданий у додатку 3 перелік модельних та навчальних програм, що 

застосовується для учнів 5-6-х класів ліцею, є базовим і може бути доповнений 

іншими модельними та навчальними програмами розробленими не на основі 

модельних, які отримають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» або «Схвалено для використання в освітньому процесі», шляхом внесення 

змін до цієї Програми в установленому порядку. 

Спираючись на модельні навчальні програми, вчителі можуть розробляти 

навчальні програми предметів, інтегрованих курсів, що мають містити опис 

результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом 

та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту 

навчальних предметів, інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом 

упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх 

галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників. 

Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм, 

затверджуються щорічно педагогічною радою закладу освіти. Перелік навчальних 

програм, що застосовується для 5-6 класів ліцею, які працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (НУШ) подано у додатку 4. 

 

7. Форми організації освітнього процесу та педагогічні технології 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 

інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. 

У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу 

визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній 

програмі ліцею.  

Вибір форм залежить від наявності необхідних ресурсів (матеріально-

технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності тощо), а також форм здобуття освіти. 

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за 

індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня 

реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу 

(закладів) освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі 

індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що 

розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його 

батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його 

керівником та підписується батьками. 
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До навчальних досягнень належать такі результати освітнього процесу: 

 знання — інформація, яку учень / учениця застосовує; 

 уміння — здатність застосувати алгоритм дій для реалізації засвоєних та 

вироблення суб’єктивно нових знань; 

 ставлення — суб’єктивна цінність інформації або діяльності, відображена у 

висловлених учнем / ученицею судженнях. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, 

поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). 

Під формувальним розуміють інтерактивне оцінювання учнівського прогресу. 

Формувальне оцінювання допоможе кожному учневі / учениці бачити власний 

освітній поступ, рівень сформованості загальних та предметних компетентностей, а 

вчителеві / учительці — аналізувати, корегувати навчально-пізнавальну діяльність 

учнів, визначати мету та шляхи реалізації освітніх завдань. 

Поточне оцінювання — оцінювання результатів виконання учнями 

конкретних завдань: відповідей на запитання під час індивідуального, групового та 

фронтального опитування, письмових завдань (зокрема через виконання 

самостійних робіт, тестування, організацію роботи з текстами тощо). Ідеться про 

результати опрацювання джерел (текстових, візуальних, діаграм, графіків, схем) та 

результати взаємоконтролю учнів у парах і групах у цифровій (тестування в 

електронному форматі) і практичній (організація виконання різних видів 

досліджень, навчальних проєктів тощо) формі. 

Підсумкове оцінювання — оцінювання результатів навчання за певний період: 

за час вивчення розділу програми (тематичне), семестр (семестрове) та навчальний 

рік (річне). 

Мета підсумкового оцінювання — встановити відповідність / невідповідність 

реальних результатів навчально-пізнавальної діяльності запланованим (очікуваним). 

Підсумкове оцінювання спрямоване на результат й оцінюється за 12-бальною 

шкалою.  

Оцінюючи навчальні досягнення учнів / учениць за 12-бальною шкалою 

в умовах компетентнісного навчання, учитель / учителька має врахувати, що 

диференціації (віднесенню до першого-четвертого рівня) підлягають насамперед 

розумові та практичні вміння учнів / учениць, що виявляються в різних видах 

діяльності. Знання доцільно розглядати як змістову складову цієї діяльності. 

Бали в межах рівня допомагають диференціювати досягнення учнів / учениць 

з урахуванням того, чи мають вони базові знання, чи вміння переросли в навички та 

наскільки сформована воля дотримуватись вимог до оформлення і представлення 

результатів навчання. За наявності базових знань учень / учениця виконає отримане 

завдання достатньо повно, оволодіння відповідними навичками дозволить йому / їй 

виконати це завдання швидко, а відповідальне ставлення до навчання допоможе 

оформити й представити результати роботи відповідно до визначених вимог. 

Для забезпечення об’єктивності тематичного оцінювання доцільно разом із 

поточними оцінками використовувати результати моніторингу знань з метою 

оцінити досягнення учнем / ученицею комплексу передбачених програмою 

результатів навчально-пізнавальної діяльності. Для цього варто застосувати 

підсумкову діагностичну роботу (контрольну роботу, тест, диктант, переказ, твір, 

есе, завдання проєктів тощо). Проведення такого моніторингу сприяє 
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індивідуальному та диференційованому підходу до організації навчання, дає змогу 

врахувати різний темп засвоєння програмового матеріалу, уміння виділяти основне. 

Річне оцінювання здійснюється за системою оцінювання, визначеною 

законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у документі 

визначеним законодавством (свідоцтві досягнень тощо), що видається учневі 

щороку. 

У межах академічної свободи педагогічні працівники здійснюють вибір форм, 

змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети. 

 

8. Організаційні питання реалізації Програми. 

Проєктні класи можуть створюватися в будь-якому закладі загальної 

середньої освіти незалежно від його статусу, організаційно-правової форми та типу 

з метою неперервного навчання, виховання й розвитку учнів 1‒12-х класів і 

працювати за освітніми програмами Проєкту. 

Проєктний клас працює за державними підручниками. З метою реалізації 

завдань Проєкту додатково використовуються авторські навчальні комплекти  

(навчальні посібники, навчально-методичні посібники, зошити з друкованою 

основою, атласи та інтелект-карти, мультимедійні засоби навчання тощо), що 

мають відповідний гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» та 

видаються за рахунок коштів, не заборонених законодавством. 

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проєктних класах 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», статутом закладу загальної середньої освіти та правилами внутрішнього 

розпорядку. 

Учням проєктних класів за успіхи в навчанні рішенням педагогічної ради 

закладу загальної середньої освіти може бути призначена стипендія з власних 

коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, 

товариств, асоціацій тощо. 

За учнями, які навчаються в проєктному класі, зберігається право вільного 

переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української 

школи. 

За умови ліквідації проєктного класу учням гарантується дотримання їхніх 

прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. 

Підготовка вчителів проєктних класів регламентується Законами України 

«Про освіту» (стаття 54, частина 2), «Про повну загальну середню освіту» (стаття 

51), постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі 

змінами). 

Відповідно до цих нормативно-правових актів кожний учитель несе 

персональну відповідальність щодо щорічного підвищення своєї кваліфікації. 

Останнє є однією з необхідних умов для проходження ним атестації в порядку, 

визначеному законодавством. 

Загальний обсяг підвищення кваліфікації вчителів не може бути меншим,  

 ніж 150 годин на п’ять років, з яких не менше 10% загальної кількості годин 

мають бути спрямовані на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у 

частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Він оплачується за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Учителям відшкодовуються 
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відповідно до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 

кваліфікації. 

Учителі самостійно визначають конкретну форму (або поєднують декілька 

форм) підвищення кваліфікації (інституційну — очну, заочну, дистанційну, 

мережеву; дуальну; на робочому місці тощо), її види (навчання за програмою 

підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо) та суб’єктів надання освітніх послуг із 

підвищення кваліфікації (далі — суб’єкти підвищення кваліфікації). 

Суб’єктом підвищення кваліфікації вчителів може бути комунальний заклад 

післядипломної педагогічної освіти, заклад вищої освіти, громадська організація, 

інша юридична чи фізична особа, що здійснює освітню діяльність у сфері 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за умов, якщо розроблена й 

затверджена ним відповідна програма відповідає пунктам 10–11 постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і   науково-педагогічних   працівників» (зі змінами) та 

оприлюднена на вебсайті суб’єкта. 

Суб’єкт підвищення кваліфікації організовує освітню діяльність у сфері 

підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або 

за місцем роботи вчителів, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це 

передбачено договором та/або відповідною програмою. 

Суб’єкт підвищення кваліфікації вчителів з метою забезпечення її якості 

організує підготовку тренерів, що повністю відповідає положенням постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних   працівників»   (зі   змінами), та 

здійснюється на кошти, не заборонені чинним законодавством України. 

Підвищення кваліфікації вчителів здійснюється згідно з планом підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) на 

певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами). На 

підставі плану підвищення кваліфікації засновник ЗЗСО (уповноважена ним особа) 

забезпечує укладення між ЗЗСО та суб’єктом (суб’єктами)   підвищення   

кваліфікації договору   про надання освітніх   послуг з підвищення кваліфікації на 

відповідний рік. 

За погодженням учителя, керівника відповідного ЗЗСО (уповноваженої ним 

особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації терміни підвищення кваліфікації вчителя 

впродовж відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану 

підвищення кваліфікації. 

За результатами успішного підвищення кваліфікації суб’єкт підвищення 

кваліфікації зобов’язаний видати вчителю документ про підвищення кваліфікації, 

який відповідає пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників» (зі змінами) та оприлюднити відомості про його видачу 

впродовж 15 календарних днів на своєму вебсайті. 

Результати підвищення кваліфікації вчителів у суб’єктів підвищення 

кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
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діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого 

визнання чи підтвердження педагогічною радою ЗЗСО. 

Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів підвищення 

кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного ЗЗСО. 
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Додаток 1  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(адаптаційний цикл (5–6 класи) 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» НУШ)  

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 
 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для класів, які працюють за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» НУШ 

 

Назва освітньої галузі 
Кількість годин на тиждень та рік 

 5 клас 6 клас 

Мовно-літературна 
на тиждень 12,5 12,5 

на рік 437,5 437,5 

Математична 
на тиждень 6 6 

на рік 210 210 

Природнича 
на тиждень 3 5 

на рік 105 175 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

на тиждень 1 1 

на рік 35 35 

Громадянська та історична 
на тиждень 1,5 2,5 

на рік 52,5 87,5 

Технологічна 
на тиждень 1 1 

на рік 35 35 

Інформатична 
на тиждень 1 1 

на рік 35 35 

Мистецька 
на тиждень 1 1 

на рік 35 35 

Фізична культура
* на тиждень 3 3 

на рік 105 105 

Усього 
на тиждень 30 33 

на рік 1050 1155 

Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, 

вибіркових освітніх 

компонентів, проведення 

індивідуальних консультацій та 

групових занять 

на тиждень 1 1 

на рік 35 35 

Загальнорічна кількість 

навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи) 

на тиждень 31 34 

на рік 1085 1190 

Гранично допустиме річне 

навчальне навантаження 

учнів
** 

на тиждень 28 31 

на рік 980 1085 

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

наванта 
ження учнів. 
** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим 

навчальним планом. 
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Додаток 2  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(адаптаційний цикл (5–6 класи) 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» НУШ)  

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

Навчальний план для 5-6-х класів, які працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» НУШ 

 
Назва освітньої галузі Предмети 5 клас 6 клас 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 4 

Українська 

література 
2 2 

Зарубіжна література 1,5 1,5 

Іноземна мова  5 5 

Математична Математика 6 6 

Природнича 

Пізнаємо природу. Моя 

планета Земля. 
2 2 

Пізнаємо природу. Твої 

фізичні відкриття. 
1 1 

Географія - 2 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 
Навчаємося разом 1 1 

Громадянська та історична 

Україна і світ: 

вступ до історії та 

громадянської освіти 

1,5 2,5 

Технологічна Технології 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 

Мистецька*
 

Мистецтво 1 1 

Фізична культура** Фізична культура 3 3 

Усього 30 33 

Додаткові години для 

вивчення предметів освітніх 

галузей, вибіркових освітніх 

компонентів, проведення 

індивідуальних консультацій 

та групових занять
***** 

 

1 1 

Загальнорічна кількість 

навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету 

(без урахування поділу на 

групи) 

На тиждень 31 34 

На рік 1085 1190 

Гранично допустиме 

навантаження учнів**** 

На тиждень 28 31 

На рік 980 1085 
* До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі 

предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».  

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

учнів. 

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним 

планом. 

***** у зв’язку з реалізацією у Проєкті концепції STEM-освіти, 1 годину рекомендовано використати на курс за вибором  «Еврика» 
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Додаток 3  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(адаптаційний цикл (5–6 класи) 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» НУШ)  

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 
 

Перелік навчальних програм, які мають/можуть використовуватися в 

освітньому процесі для реалізації Програми 

№  Назва навчальної програми 

Авторські програми для класів, які навчаються за програмою проекту 

«Інтелект України»* 

1 Українська мова 

2 Українська література 

3 Зарубіжна література 

4 Математика 

5 Пізнаємо природу. Моя планета Земля 

6 Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття 

7 Географія 

8 Навчаємося разом 

9 Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти 

10 Еврика 

Модельні навчальні програми* 

1 для всього рівня Іноземна мова. 5-9 класи 

для окремих циклів Іноземна мова. 5-6 класи. Іноземна мова. 7-9 класи 

2 для всього рівня Технології. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Технології. 5-6 класи 

Технології. 7-9 класи 

3 для всього рівня Інформатика. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Інформатика. 5-6 класи 

Інформатика. 7-9 класи 

4 Біологія. 6-9 класи 

5 для всього рівня Мистецтво. 5-9 класи (інтегрований курс) 

для окремих циклів 
Мистецтво. 5-6 класи (інтегрований курс) 

Мистецтво. 7-9 класи (інтегрований курс) 

6 для всього рівня Музичне мистецтво. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Музичне мистецтво. 5-6 класи 

Музичне мистецтво. 7-9 класи 

7 для всього рівня Образотворче мистецтво. 5-9 класи 

для окремих циклів 
Образотворче мистецтво. 5-6 класи 

Образотворче мистецтво. 7-9 класи 

8 
для всього рівня Фізична культура. 5-9 класи 

для окремих циклів Фізична культура. 5-6 класи. Фізична культура. 7-9 класи 
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Додаток 4  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(адаптаційний цикл (5–6 класи) 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» НУШ)  

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

Перелік навчальних програм для 5-6 класів ліцею, які працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» НУШ  

№ 

з/п 
Клас 

Назва навчальної програми. Назва модельної 

навчальної програми на основі якої розроблено 

навчальну програму. 

Наказ, яким 

затверджено 

модельну 

навчальну 

програму 

1.  5 

Англійська мова. Модельна навчальна програма 

«Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. 

А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В. ) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

2.  5 

Інформатика. Модельна навчальна програма 

«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

3.  5 

Музичне мистецтво. Модельна навчальна програма 

 «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої освіти (авт. О.М. 

Івасюк, О.А.Комаровська, Г.О. Кізілова, Н.А. 

Лємешева, О.В. Лобова, Л.Й. Назар, І.Ю. Чужинова, 

О.А. Шулько) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

4.  5 

Образотворче мистецтво. Модельна навчальна 

програма «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований 

курс) для закладів загальної середньої освіти 

(авт. О.М. Івасюк, О.А.Комаровська, Г.О. Кізілова, 

Н.А. Лємешева, О.В. Лобова, Л.Й. Назар, І.Ю. 

Чужинова, О.А. Шулько) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

5.  5 

Технології. Модельна навчальна програма 

«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець 

О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.) 

 Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 

6.  5 

Фізична культура. Модельна навчальна програма 

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. 

А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., 

Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик 

В. М. та інші) 

Наказ МОН 

України від 

12.07.2021 

№795 
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

ІІ ступінь 

(науково-педагогічного проекту «Інтелект України») 

Загальні положення 

Освітня програма ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

(далі – Програма) для 5 класу науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

(далі – Проєкт)  розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про  

повну загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року», від 13.12.2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 

2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.01.2017 р. № 67), від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів», типового навчального плану 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект 

України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 

№ 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2016 р. № 1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України». 

Ця освітня програма втрачає чинність поступово з: 

1 вересня 2022 року для п’ятих класів; 

1 вересня 2023 року для шостих класів; 

1 вересня 2024 року для сьомих класів; 

1 вересня 2025 року для восьмих класів; 

1 вересня 2026 року для дев’ятих класів. 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти 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, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 

вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (додаток 1); 
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 очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в додатку 3; зміст навчальних програм 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;  

 рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою 

програмою.  

 

Загальний та детальний обсяг навчального навантаження 
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 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. 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.  

Гранична наповнюваність класу та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 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 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані для 5-9 класів, які працюють за науково – педагогічним проектом 

«Інтелект України»,  складеному відповідно до додатку 3 (Типовий навчальний план 

5-9 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково – 

педагогічним проектом «Інтелект України») до наказу МОН України від 03.02.2021 

року № 140  (додаток 1).  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти, які працюють за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», посилену за рахунок 

варіативної складової.  

У базовій школі (5-9 класи) у межах курсу «Навчаємося разом» інтегрується 

матеріал навчальних предметів Етика (5-6 класи), Основи здоров’я (5-9 класи), 

Підприємництво та фінансова грамотність (9 клас). Навчальна програма зазначеного 

курсу містить змістові модулі, які реалізують окремі завдання названих курсів, що 
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надало можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом з тим 

виконати вимоги навчальних програм із зазначених предметів у повному обсязі. 

Навчальний предмет «Природознавство» розподілено на два: 

«Природознавство. Моя планета Земля», який є пропедевтичним для вивчення 

системних курсів біології і географії у 6-9 класах, та «Природознавство. Твої фізичні 

відкриття», який є пропедевтичним для курсів фізики та хімії у 7-9-х класах. З 

метою реалізації цілей і завдань Проєкту до навчального плану закладів загальної 

середньої освіти 5-9 класів уведено інтегрований курс «Технології». 

Години варіативної складової рекомендується використати для вивчення 

курсу «Еврика» (5-8 класи). 

Характерною особливістю Проєкту є те, що 5-9 класи можуть навчатися в 

режимі школи повного дня (додаток 4). Кількість часу для додаткового 

опрацювання не перевищує показники, визначені Санітарним регламентом для 

закладів загальної середньої освіти. У другій половині дня один із напрямів 

(математичний чи філологічний) визначається залежно від того, на що використані 

години варіативної складової. Так, якщо загальноосвітній навчальний заклад 

використав їх для запровадження курсу «Еврика. Твої математичні відкриття», 

обирається філологічний напрям; якщо для запровадження вивчення, наприклад, 

другої іноземної мови — математичний напрям. Суспільствознавчий напрям у 

другій половині дня може реалізовуватися через навчальні предмети 

«Суспільствознавство», «Культура добросусідства» тощо; графічний — через курси 

«Креслення», «Комп’ютерна графіка» тощо. 

 

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. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в додатку 3 до Програми. Пропонований зміст 

навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України», розміщені на офіційному веб-сайті МОН України та проекту «Інтелект 

України». 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

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 
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тверджень; уникнення невнормованих іншомовних 

запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 
Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його 

як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні 

стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

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 
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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 

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 
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оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, 

з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти 

та виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий 

вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

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 
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10 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

 організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

 окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 

предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

 роботу в проектах; 

 позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
 

Наскрізна лінія Коротка характеристика 

Екологічна безпека 

й сталий розвиток 

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 



97  

ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння 

вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і 

людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська 

відповідальність 

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. 

Здоров'я і безпека 

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. 

Підприємливість і 

фінансова 

грамотність 

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. 
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Вимоги до дітей, які можуть розпочати здобуття  

базової середньої освіти за Програмою 

Зарахування учнів до проектного 5 класу відбувається відповідно до чинного 

законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

До здобуття базової середньої освіти в Проєкті допускаються переважно учні, 

які здобували початкову освіту на першому (адаптаційно-ігровому) циклі у 1–2-х 

класах та другому (сновному) у 3‒4 класах Проєкту. 
  

Права й обов’язки учасників освітнього процесу 

в проектних класах 

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного 

переходу  до класу, що працює за іншими освітніми програмами ІІ ступеня. 

За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання 
їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. 

 

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

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення 
Освітня галузь «Мови і літератури» у 5 класі реалізується через окремі 

предмети «Українська мова», «Українська література», «Англійська мова», 

«Зарубіжна література». 

Освітня галузь «Математика» реалізується через однойменний окремий 

предмет «Математика» та курс «Еврика». 

Навчальний предмет «Природознавство»  розподілено на два окремі 

предмети: «Природознавство. Моя планета Земля», який є пропедевтичним для 

вивчення системних курсів біології і географії у 6-9 класах, та «Природознавство. 

Твої фізичні відкриття», який є пропедевтичним для курсів фізики, хімії і 

астрономії у 7-9 класах. 

Освітня галузь «Мистецтво» розподілено на два окремі предмети: 

«Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» 

У межах галузі «Суспільствознавство» 5-му класі вивчається курс «Історія 

України (Вступ до історії)» та курс «Навчаємося разом», який інтегрує матеріал 

навчальних предметів «Етика» та «Основи здоров’я» 

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими 

предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура». Змістовне наповнення 

предмета «Фізична культура» в 5-9-х класах формується самостійно з варіативних 

модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, 

матеріально-технічної бази школи, кадрового забезпечення. 

Освітня галузь «Технології» реалізується через однойменний окремий 

предмет «Технології» та предмет «Інформатика». 

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей; 

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

- корекції основних компетентностей; 

- комбінований урок. 
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Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

інтерактивні уроки (уроки-«суди», уроки з навчанням одних учнів іншими), 

інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, квести, які вчитель організує у 

межах уроку або в позаурочний час, тощо. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати 

обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові 

узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути 

комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й 

систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою 

відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також 

можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На 

цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за  

виконану роботу. 

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

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

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми 

організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті 

окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього  

забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
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- володіння вчителями вимогами навчальних програм, критеріями, правилами 

і процедурами оцінювання учнів з навчальних предметів; 

- організація роботи методичних комісій вчителів з впровадження державних 

стандартів та підвищення результативності освітнього процесу; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- здійснення вчителями належного контролю за дотриманням академічної 

доброчесності учнями; 

- ознайомлення батьків та учнів з критеріями, правилами та процедурами 

оцінювання учнів, системою та механізмами забезпечення академічної 

доброчесності; 

- здійснення вчителями об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів; 

- здійснення дирекцією школи контролю за дотриманням академічної 

доброчесності вчителями; 

- 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; 

- семестровий та річний аналіз результатів навчальних досягнень учнів 

(покласний та попредметний); 

- проведення контрольних робіт та контрольних зрізів (за погодженням з 

вчителем обсягу матеріалу, засвоєння якого контролюватиметься, та видів (типів) 

завдань); 

- вивчення методичною комісією та дирекцією школи стану викладання 

навчальних предметів інваріантної складової навчального плану не рідше одного 

разу на п’ять років; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників (за різнимивидами та у різних формах); 

- чергова та позачергова атестація педагогічних працівників з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання та у разі 

зниження педагогічним працівником рівня професійної діяльності. 

 

Особливості організації освітнього процесу 
Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені на веб-сайті закладу 

освіти. 

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план 

закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу  
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Додаток 1  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України») ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

Навчальний план для 5-9 класів ліцею,  

які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

5 6  7  8  9  

Мови і літератури 

Українська мова 4 4 3 3 3 

Українська література 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Англійська мова 5 5 5 5 5 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство 

Навчаємось разом* 2 2 1 1 1 

Історія України** 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія** - 1 1 1 1 

Правознавство - - - - 1 

Мистецтво 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 - - 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 - - 

Мистецтво - - - 1 - 

Математика 

Математика 6 6 - - - 

Алгебра - - 3,5 3,5 3,5 

Геометрія - - 2,5 2,5 2,5 

Природознавство 

Природознавство. Моя планета 

Земля 
2 - - - - 

Природознавство. Мої фізичні 

відкриття 
1 1 - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 2 2 2 

Технології 
Технології*** 1 1 1 1 1 

Інформатика*** 1 1 1 1,5 1,5 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура**** 
3 3 3 3 3 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Еврика 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Разом 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 31 34 35 36 36 
*У межах курсу «Навчаємося разом» інтегрується матеріал навчальних предметівЕтика (5-6 класи), Основи здоров'я (5-9 класи), Підприємництво та 

фінансова грамотність (9 клас). 

**У межах галузі «Суспільствознавство» у 5-6 х класах вивчається курс «Вступ до історії», у 7-9-х - інтегрований курс «Історія: Україна і світ». 

***До 2025/2026 н.р. у 8-х класах і до 2026/2027 н.р. у 9-х класах предмет «Інформатика» вивчається в обсязі 2-х годин на тиждень, а Технології -- 

0,5 годин.  

****Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення транично допустимого навчального навантаження здобувачів 

освіти, але обов'язково фінансуються.  
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Додаток 2  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України») ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5-9 класів за умов роботи класів у режимі повного дня 
 

Напрям навчальної діяльності 
Кількість годин на тиждень у класі 

5 6 7 8 9 

Суспільствознавчий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математичний/Філологічний 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Графічний - - 0,5 0,5 0,5 

Сумарна кількість навчальних годин, 

що фінансується за рахунок 

бюджетних коштів та/або коштів, не 

заборонених законодавством України 

(без урахування поділу класів на 

групи) 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Додаток 3  

до освітньої програми ІІ ступінь 

(науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України») ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської 

міської ради 

Перелік навчальних програм для учнів 5-9 класів 

№ з/п Назва навчальної програми 

Авторські програми для класів, які навчаються за програмою 

проекту «Інтелект України»* 

1 Українська мова 

2 Українська література 

3 Математика 

4 Навчаємось разом 

5 Природознавство. Моя планета Земля. 

6 Природознавство. Мої фізичні відкриття. 

7 Зарубіжна література 

    

Програми для класів з українською мовою навчання 

(затверджені наказами МОН України № 804 від 07.06.2017 та № 

1407 від 23.10.2017) 

1 Трудове навчання. Технічна творчість 

2 Англійська мова 

3 Історія України 

4 Всесвітня історія 

5 Мистецтво 

6 Інформатика 

7 Основи здоров’я 

8 Фізична культура 

     *Програми, схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2018 № 

21.1/12-Г-1656) Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 
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Освітня програма 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради 

ІІІ ступінь 

Загальні положення 

Освітня програма для ІІІ ступеня (повна загальна середня освіта) ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради (далі освітня програма) розроблена 

на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти» та на основі Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 зі змінами, внесеними 

наказом МОН №1493 від 28.11.2019». 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової та повної загальної освіти. 

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

затверджених МОН України. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої 

освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів - 1330 

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

розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі - навчальний план) Детальний 

розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах 

закладу ІІІ ступеня. (Таблиця 1,2,3) 

Навчальний план для ІІІ ступеня ліцею може бути складеним за двома 

варіантами відповідно до таблиць 1 та 2 Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 зі змінами, 

внесеними наказом МОН №1493 від 28.11.2019». 

Навчальний план містить загальний обсяг навчального навантаження та 

тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, 

профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на 

факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

Освітня програма для складання власного навчального плану пропонує два 

варіанти організації освітнього процесу. 

Перший варіант (таблиця 1) містить перелік базових предметів з 

експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», «Природничі 

науки»). 

Другий варіант (таблиця 2) містить перелік базових предметів, який включає 

окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 
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До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», 

«Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ» (у другому 

варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня 

історія»), «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому 

варіанті передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»), «Фізична культура», 

«Захист України». 

В обох представлених варіантах зазначено мінімальну кількість тижневих 

годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня 

очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного 

стандарту. 

За модульним принципом може бути реалізовано і зміст базового предмета 

«Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем 

астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», 

«Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку 

учень має обрати два предмети - один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно 

два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-

обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами). 

Ліцей, складаючи свій навчальний план, може комбінувати перелік окремих 

предметів з обох запропонованих варіантів (наприклад, у класах суспільно- 

гуманітарного спрямування вивчати не інтегрований курс «Природничі науки», а 

окремі предмети природничого циклу). 

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів призначено для 

забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль 

навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити 

якісну його реалізацію. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

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

стандарту; 

- профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих 

годин подано в таблиці 3), що вивчаються на профільному рівні; 

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

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання 

приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, 

кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо. 

У процесі складання власного навчального плану закладу освіти слід 

ураховувати, що: 

профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з 

різних освітніх галузей; 

кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості 

годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних 

базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети; 

у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних 

предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення кількості годин 
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на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і факультативних курсів. 

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку 

конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для 

доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і 

непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не 

включені до навчальних програм, знайомити учнів із галузями знань, не 

представленими в змісті окремих предметів, але орієнтованими на комплекс 

можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо. Тематика і зміст 

таких курсів можуть розроблятися вчителями і використовуватися в освітньому 

процесі після погодження в установленому порядку. Заклад освіти може також 

обирати відповідний курс із уже розроблених і рекомендованих/схвалених для 

використання. Спеціальні курси реалізуються за рахунок годин, передбачених 

планом для профільних предметів і спеціальних курсів (у першому варіанті плану, 

таблиця 1), або за рахунок додаткових годин (у другому варіанті плану, таблиця 2). 

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх 

потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. 

Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого спрямування, можуть 

удосконалювати свої знання з української або іноземної мови, а учні, які здобувають 

освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою 

компетентність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, опановуючи 

відповідний факультативний курс. Факультативні курси реалізуються за рахунок 

додаткових годин, передбачених планом. 

Заклад освіти при складанні свого навчального плану може збільшувати 

кількість годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок 

додаткових годин. 

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного предмета або 

курсу заклад освіти може планувати його вивчення концентровано (впродовж 

чверті, семестру, навчального року). 

Для недопущення перевантаження учнів враховується їхнє навчання в 

закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у 

ліцеї за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати 

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

позашкільних закладах. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

 

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 учнів. 
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№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

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.  

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 
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Математична 

компетентність 

математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації. 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. 

Усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях  

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу. 

5 

Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел 

її отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів. 

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. 
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7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 

метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди - це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі). 

8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати 

власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі 

чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на 

різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту. 

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. 
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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.   

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

 організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних 

тем враховуються при формуванні духовного, соціального і 

фізичного середовища навчання; 

 окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні 

предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи 

навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та 

загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за 

наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний 

цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

 предмети за вибором; 

 роботу в проектах; 

 позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.  
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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.   
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Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати 

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для 

самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення 

причинно - наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, 

організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню 

ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, 

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, 

створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення 

їх в нові ситуації. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 
Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

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

державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури 

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. 
Основнимми формами організації освітнього процесу є різні типи уроків: 

формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або 

оцінювання рівня сформованості компетентностей, комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з 

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, 

прес-конференції, ділові ігри тощо. 
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Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії 

і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей 

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

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

спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. 

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

не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних 

компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, 

заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує 

бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі 

дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. 

Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це 

така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані 

ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами 

та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані 

знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням 

зорієнтуватися у змісті окремих предметів. 

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття. 

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями 

змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило 

застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших 

здобувачів профільної середньої освіти. 

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

метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

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

яких звітують перед вчителем. 

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні 
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самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

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

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

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

З метою розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової 

роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь та навичок здобувачів освіти, 

усвідомлення практичної складової профільних предметів, формування 

міжпредметних зв’язків для десятикласників проводиться навчальна практика 

тривалістю 10 календарних днів. 

Методика проведення навчальної практики включає такі етапи: 

1. Підготовчий, під час якого учні ознайомлюються з метою та формами 

проведення навчальної практики, отримують знання та вимоги щодо 

представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил 

техніки безпеки. 

2. Змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, 

що передбачена планом проведення практики. 

3. Підсумковий, під час якого проводиться звітування здобувачів освіти щодо 

проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків 

навчальної практики (конференція). 

Організація екскурсій, які в першу чергу покликані показати учням практичне 

застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо 

поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених 

завдань). 

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

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів. 

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 
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покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально -психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма ІІІ ступеня ліцею передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

На основі цієї освітньої програми ліцей, складає та затверджує 

навчальний план (індивідуальні навчальні плани), що конкретизує організацію 

освітнього процесу. 

 

Перелік навчальних програм 

№ 

п/п 
Предмет Клас Назва навчальної програми 

1. 
Українська мова 

(рівень стандарту) 
10-11 

Українська мова. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. Рівень стандарту. 

2. 
Українська література 

(рівень стандарту) 
10-11 

Українська література. Програма для 

загальноосвітніх начальних закладів 10-11 класи. 

Рівень стандарту (за новими навчальними 

програмами, затвердженими наказом МОН 

України від 23.10.2017 №1407) 

3. 

Історія України 

(рівень стандарту) 

Всесвітня історія 

(рівень стандарту) 

10-11 

Програми для 10-11 класів, затверджена наказом 

Міністерством освіти і науки України від 

14.07.2016 № 826 

4. 
Громадянська освіта 

(інтегрований курс) 
10 

Оновлена навчальна програма інтегрованого 

курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджена МОН України за № 1/9-503 

від 20.08.2018 р. 

5. 
Зарубіжна література 

(рівень стандарту) 
10-11 

Програма для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською формою 

навчання. Рівень стандарту. За новими 

навчальними програмами, затвердженими 

наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 

6. 
Математика  

(рівень стандарту) 
10-11 

Навчальна програма з математики 

(Алгебра і початки аналізу та геометрія) 

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7. 
Математика 

(профільний рівень) 
10-11 

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, - 

профільний рівень (поглиблений з 8 класу) 

8. 
Біологія (рівень 

стандарту) 
10-11 

Навчальна для закладів загальної середньої освіти 

«Біологія і екологія» 10-11 класи. Рівень 

стандарту. Затверджено наказом МОН України 

від 23.10.2017 № 1407 



116 
 

9. 
Хімія (рівень 

стандарту) 
10-11 

Навчальна програма закладів загальної середньої 

освіти, хімії для 10-11 класів. Рівень стандарту, 

затверджено наказом МОН від 23.10.2017 р. № 

1407 

10. 
Інформатика (рівень 

стандарту) 
10-11 

Навчальна програма вибірково-обов’язкового 

предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

11. 
Фізика (рівень 

стандарту) 
10-11 

Навчальна програма з фізики для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(авторський колектив під керівництвом Локтєва 

В.М.) 

12. 
Г еографія  

(профільний рівень) 
10-11 

Навчальна програма з географії (профільний 

рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл 

Затверджена наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407 

13. 
Фізична культура 

(рівень стандарт) 
10-11 

Навчальна програма з фізичної культури для 

загальноосвітніх навчальних закладів 10 - 11 

класи. Рівень стандарту. Розроблена відповідно 

до наказу №451 МОН України від 22.03.2017 р. 

14. Іноземна мова 10-11 

Навчальні програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов. 10-11 класи. Англійська мова. 

Програми затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 

15. 
Мистецтво (рівень 

стандарт) 
10-11 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів Тематична структура 

програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (10 

класи) (затверджена наказом МОН України від 

23.10.2017р. № 1407) 

16. 
Захист України 

(рівень стандарт) 
10-11 

Навчальна програма 

для навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти.«Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» (Наказ 

МОН 

України від 04.11.2020 р. № 1377) 

17. 
Технології (рівень 

стандарту) 
10-11 

Навчальна програма «Технології» Авторський 

колектив Терещук А.І. та інші   
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Корекційно-розвиткова складова освітньої програми для осіб з 

особливими освітніми потребами. 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватись у 

ліцеї за інклюзивною або індивідуальною формами (відповідно до вимог діючих 

нормативно-правових актів з організації таких форм освітнього процесу). 

За умови інклюзивного навчання при складанні індивідуального навчального 

плану та програми для цих дітей допускається адаптація змісту освіти відповідно до 

пізнавальних можливостей учнів, що полягає у зменшенні обсягу матеріалу, його 

спрощенні за характером і структурою. 

Допускається використання за основу типових навчальних планів для дітей з 

ООП відповідно до назологій дітей. 

Корекційно-розвиткові заняття включаються до індивідуального навчального 

плану та індивідуальної програми розвитку відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

назологій дитини, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ліцею. 

На основі цієї освітньої програми ліцей, складає та затверджує навчальний 

план (індивідуальні навчальні плани), що конкретизує організацію освітнього 

процесу.  
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Таблиця 1 

до освітньої програми ІІІ ступінь 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

ІІІ ступінь 

Навчальний план 

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 

(з експериментальними інтегрованими курсами) 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

10 клас 11 клас 

Базові предмети
1
 23,5 (25,5) 21,5 (23,5) 

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова
2
 2 2 

Мова та література корінного народу, 

національної меншини
3
 

2 2 

Історія: Україна і світ (експериментальний 

інтегрований курс) 

3 3 

Громадянська освіта 2 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 3 

Природничі науки (експериментальний 

інтегрований курс) 

4 4 

Фізична культура
4 

3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Профільні предмети і спеціальні курси
1
 9 (7) 11 (9) 

Вибірково-обов’язкові предмети 
(Інформатика, Технології, Мистецтво) 

3 3 

Додаткові години на окремі предмети, 

факультативні курси, індивідуальні заняття 

2,5 2,5 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 
33 33 

Усього фінансується 38 38 
1
 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної 

меншини. 
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної 

мови, використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для 

закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей 

предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.  
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Таблиця 2 

до освітньої програми ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

ІІІ ступінь 

Навчальний план 

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10 11 

Базові предмети
1
 27 (29) 26 (28) 

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова
2
 2 2 

Мова і література корінного народу, національної 3 

меншини
3
 

2 2 

Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Г еографія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5 2 

Фізична культура
4
 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, 

Технології, Мистецтво) 

3 3 

Додаткові години 
1
 на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 
8 (6) 9 (7) 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 

1
 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, 

національної меншини.  
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної 

мови, використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для 

закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти 

цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 
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Таблиця 3 

до освітньої програми ліцею № 2 

ім.Л.Х.Дарбіняна 

Коростишівської міської ради 

 

ІІІ ступінь 

Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів 

 

Профільний предмет 
Кількість годин на тиждень 

10 клас 11 клас 

Українська мова 4 4 

Українська література 4 4 

Зарубіжна література 3 3 

Іноземна мова 5 5 

Друга іноземна мова 3 3 

Мова і література корінного народу, 

національної меншини 
5 5 

Історія України 3 3 

Всесвітня історія 3 3 

Правознавство 3 3 

Економіка 3 3 

Алгебра 6 6 

Г еометрія 3 3 

Фізика і астрономія 6 6 

Біологія і екологія 5 5 

Хімія 4 6 

Г еографія 5 5 

Інформатика 5 5 

Технології 6 6 

Мистецтво 5 5 

Фізична культура 6 6 

Захист України 5 5 

 


