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Завдання школи та батьків-дати кожній  

дитині щастя. Щастя є багатогранним.  

Воно й в тому,щоб людина розкрила  

свої здібності, полюбила працю і стала в ній  

творцем, і в тому, щоб насолоджуватися красою  

навколишнього світу і створювати красу для інших  

В.Сухомлинський [5, с.73] 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В умовах становлення соціально-економічних, правових відносин в Україні, 

реформування змісту освітньої галузі, що базується на утвердженні національної 

ідеї, гуманізації й гуманітаризації нової філософії освіти XXI століття, входження її 

в креативно-педагогічну цивілізацію, зростає потреба в утвердженні нової моделі 

освітнього закладу, яка б плекала творчу особистість, створювала умови для 

повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини, для 

піднесення культури і духовності. Це спонукає до подолання усталених 

стереотипів, застарілих цінностей, до пошуку нових ідей створення нової 

української школи: школи майбутнього-школи життєзнавства, школи 

самореалізації особистості, школи життєтворчості на засадах гуманної педагогіки, 

саме в такій школі дитина є головним пріоритетом і цінністю, суб’єктом культури і 

життя. Питання, пов’язані з новою концепцією освіти, стали особливо актуальними 

в період глибокої кризи, що переживається суспільством в останні десятиліття у 

всіх сферах життя, коли питання виховання майбутнього покоління стало одним із 

найважливіших для подальшого розвитку та існування країни. Сьогодні батьки не 

знають, як виховувати своїх дітей, а вчителі нерідко стають в безвихідь, 

перестаючи розуміти, чому і як можна вчити школярів, коли реальна дійсність 

успішно нав’язує їм зовсім інші й далеко не кращі цінності. Школа та «реальне 

життя» у розумінні дитини (і не тільки дитини) – це полюси з абсолютно різною 

значимістю та цінністю. Неспроможність учнів школи застосовувати засвоєні 

знання, уміння та навички, способи діяльності у реальних життєвих ситуаціях, 

нездатність пристосовуватися до швидких змін життя, адаптуватися, уміти 

знаходити шляхи розв’язання проблем – це одна із проблем сучасної освіти. 

Зламати цю тенденцію, наповнити школу життям, а життя перетворити в «школу» є 

актуальним завданням сьогодення. Які б умови ми не визначали для якісного та 

перспективного оновлення галузі освіти, основа полягатиме в зміні парадигми 

педагогічної свідомості: якщо свідомість учителя стане на шлях високої духовності 

як визначальний постулат, то поступово відбудеться переорієнтація на нові 

цінності освіти, на цінності гуманної педагогіки, нової української школи. На 

думку Ш.Амонашвілі, зміст поняття «гуманна педагогіка» пояснюється як 

педагогіка, яка «сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її природою. 

Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її космічність і веде, готує її до 
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служіння людству протягом усього життя. Вона затверджує особистість в дитині 

шляхом виявлення її свободної волі й будує педагогічні системи, процесуальність 

яких визначає любов учителя, оптимізм, високо духовна моральність. Вона 

заохочує педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва». На цій 

основі має формуватися новий напрям у педагогіці – педагогіка життєтворчості, у 

центрі якої – дитина з її радощами і болями, злетами і драмами, інтересами, 

потребами, з її неповторним внутрішнім світом.  

Загальна стратегія закладу  

Діяльність закладу освіти спрямова на реалізацію Концепції нової української 

школи, ухваленої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 27 

жовтня 2016 року, Закону України «Про освіту», ухваленого 05.09.2017  за №2145-

VІІІ, Закону України «Про повну загальну середню освіту», ухваленого 16.01.2020 

року за № 463-ІХ, «Програма розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2018-

2023 роки», Програма розвитку закладу освіти на 2018-2023 роки  й складена з 

урахуванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у державі та 

сучасних завдань реформування змісту національної освіти й виховання, сприяє 

формуванню інтелектуального потенціалу суспільства. Розвиваючи кращі традиції 

української освіти, школа має реалізовувати ідею неперервності освіти і виховання 

через подолання розриву між культурою, наукою й освітою, даючи особистості 

нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного 

України, світової культури, заохочує до опанування новітнього життєвого досвіду. 

Цей стратегічний орієнтир визначає і сутнісні особливості освітнього  процесу  

школи № 30, який нині  є компетентнісно орієнтованим . 

Метою шкільної освіти є розвиток та виховання людини, здатної впливати на 

особистісну освітню траєкторію, здатної при цьому порівнювати її із 

національними та загальнолюдськими досягненнями.  

Основа програми:  

- орієнтація на загальнолюдські цінності та соціально-економічні особливості 

регіону;  

- спрямованість на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як 

найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних 

освітніх потреб;  

- забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонійних стосунків 

людини й навколишнього середовища;  

- гуманізація освіти, яка покликана формувати цілісну картину світу, духовність, 

культуру особистості і планетарне мислення;  

- нероздільність навчання й виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, 

підпорядкуванні змісту навчання й виховання, формуванні цілісної та розвиненої 

особистості.  

Мета, головні завдання і принципи діяльності школи  

Провідний напрямок освітньої діяльності в школі – психолого-педагогічне 

забезпечення компететнісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки, 

навчання і виховання життєтворчої особистості, здатної самостійно діяти і 
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приймати відповідальні рішення у надзвичайно динамічних політичних та 

соціально-економічних ситуаціях; надання освітніх послуг, гарантованих 

державою,що базуються на принципах недискримінації,врахування 

багатоманітності людини,ефективного залучення та включення до освітнього 

процесу всіх його учасників. 

Головним завданням освітньої політики школи є створення такого освітнього 

середовища, яке:  

а) соціально, ментально і культурно відтворює потреби суспільства й держави;  

б) одночасно органічно вписується в національну та європейську системи освіти, 

відображаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;  

в) формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє 

ключовими компетностями, необхідними людині ХХІ століття.  

Освітнє середовище школи максимально обмежує вплив негативних рис 

суспільства на випускника та формує з учнів благородну людину. 

Пріоритетними принципами діяльності педагогічного колективу закладу є:  

-людиноцентризм ; 

- демократизм (у принципах управління – співробітництво, партнерство, 

взаємоповага, взаємодопомога; колегіальність у прийняті управлінських рішень; 

рівноправність всіх учасників освітнього процесу);  

- гуманізм (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу; 

створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів освітнього 

процесу; утвердження особистості як найбільшої цінності у суспільстві) ;  

- особистісно зорієнтований підхід (врахування вікових та індивідуальних 

особливостей учнів; створення умов для досягнення особистісного росту; 

безоцінне прийняття іншої людини у міжособистісних стосунках; прийняття 

гуманістичних принципів як принципів внутрішньо особистісних; прийняття 

факту, що воля та вибір людини індивідуальні, неповторні, самобутні);  

- модернізація (інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управління 

соціально-педагогічними системами інформаційно-комунікативних технологій; 

залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; модернізація 

структур управління, функцій і методів управлінської діяльності, перехід до нових 

управлінських технологій);  

- диференціація і мобільність (створення умов для становлення 

багатопрофільного, варіативного навчання; створення сприятливих умов для 

орієнтації учнів на певну майбутню професійну діяльність через врахування 

індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів та створення карток 

індивідуального зростання учня);  

- забезпечення практичної спрямованості освіти (орієнтація змісту навчально-

методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і 

вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння 

самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають в освітньому просторі, 

вміння приймати рішення і діяти в правовому полі, спрямованість педагогічного 

менеджменту на забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника на 



5 
 

ринку праці, здатності його відслідковувати причини та наслідки власних життєвих 

подій, уміння займатися одночасно кількома справами, будувати альтернативні 

моделі соціального самовизначення; пріоритет творчої діяльності особистості);  

- варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів 

навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів 

особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів; 

поглиблення й розширення практичної спрямованості навчальних програм, 

диференціація та індивідуалізація освітнього процесу;  

- науковість (розробка базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням 

сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового 

світогляду та цілісної картини сприйняття світу);  

- наступність і неперервність (врахування вимог національної освітньої політики 

та чинного законодавства, існуючих навчальних планів і програм; поетапне, 

відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють всі 

ланки закладу освіти);  

- полікультурність (наповненість освітнього середовища навчального закладу 

ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової 

рівності національних культур; виховання особистості на засадах міжетнічної 

толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї 

національної самобутності в контексті світової культури);  

- інтегрованість (врахування у процесі навчання існуючих міжпредметних зв’язків 

з базових шкільних предметів);  

- перспективність (забезпечення випередження в змісті навчання у відповідності з 

сучасними потребами суспільної практики).  

Для реалізації завдань школа має всі належні умови:  

- загальні навчальні, методичні надбання;  

- досвід роботи педколективу в умовах впровадження інновацій та сучасних 

методик, технологій;  

- високий фаховий, моральний та культурний потенціал педагогів;  

- творчу атмосферу в колективі;  

- рейтинг навчального закладу на достатньому рівні;  

- матеріально-технічну базу закладу, яка постійно оновлюється і модернізується. 

 

Призначення , мета і завдання розвитку школи  

Будуємо школу рівних можливостей для всіх, школу, в якій навчаються поряд 

обдаровані діти в тій чи іншій галузі, звичайні, діти з особливими потребами, 

школу, яка буде намагатися дати можливості для розвитку кожній дитині та 

розвинути їх так, щоб вона була успішною в житті. Тобто, щоб дитина, навчаючись 

у школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй 

потрібні для її успішного становлення.  

Наше кредо: «Завдання школи – навчити дитину жити», розвиток її творчого 

потенціалу.  
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Наша девіз: «Навчаючи вас – ми навчаємось самі. Виховуючи вас – виховуємось 

самі. Освічуючи вас – освічуємось самі. Возвеличуючи вас – возвеличуємось самі» 

(Ш.Амонашвілі) . Учитель, який не виховує, а допомагає учневі шукати себе 

кращого, який не тисне на учня, а створює йому умови для вільного 

самовизначення, не принижує його, а окрилює. Такий підхід дає можливість 

створити школу життєтворчості й самовдосконалення.  

 

Структура організації освітнього процесу:  

 

«Школа Радості та Добротворення», початкова освіта, 1-4 класи  

Стратегічним напрямком розвитку початкової освіти є створення таких умов, 

за якими у кожного учня створюється позитивна установка до навчання, пізнання, 

творчості та самопізнання, і розвивається відповідна система цінностей та мотивів 

участі в щоденному шкільному житті.  

Освітня  програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова 

освіта) базується на законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Державному стандарті початкової загальної  освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів  України від 21.02.2018 №87, Типових  освітніх  

програмах закладів загальної середньої  освіти І ступеня, затверджених наказами 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 (для 4 класу),  від 

21.03.2018 №268 (для  1-2 класів); Типова освітня програма для 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти за редакцією О.Я.Савченко, затверджена 

наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273. 

Заклад  загальної середньої освіти варіант Типової освітньої програми 

вибирає  самостійно рішенням педагогічної ради. У 2021 році обрано  для 

освітнього процесу у 1-4 класах  Типову освітню програму  закладу загальної 

середньої освіти,  розроблену під керівництвом Савченко О.Я.  Зміст  цієї  типової 

освітньої  програми має потенціал для  формування ключових компетентностей,  

враховано інтегрований характер компетентності, реалізацію 

внутрішньопредметних,  міжпредметних зв’язків,  раціонально розподілено  

навчальні години на вивчення окремих предметів за освітніми галузями. 

Метою початкової освіти є всебічний  розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей  та наскрізних  умінь відповідно  до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, 

розвиток самостійності, творчості та допитливості. 

Початкова освіта має такі  цикли, як 1-2 і 3-4 класи, починаючи з 2018 року, 

що враховують вікові особливості  розвитку та потреби дітей і дають можливості 

забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до 

здобуття освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження та  орієнтовна тривалість і  

можливі взаємозв’язки  освітніх галузей, предметів: загальний обсяг навчального 

навантаження для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти складає  3500 
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годин/навчальний рік , а саме: для 1-го класу 805 годин/навчальний рік, для 2-го 

класув – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, 

для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік. 

Освітню програму укладено за такими галузями: 

Мови і літератури; 

Суспільствознавство; 

Мистецтво; 

Математика; 

 Природознавство; 

Технології; 

Здоров’я  і фізична культура. 

Освітні  галузі  реалізуються  через окремі предмети. Логічна послідовність 

вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. 

У  початковій  школі може здійснюватись поділ класів на групи при вивченні 

окремих предметів відповідно  до чинних нормативів.  

Основними формами  організації освітнього процесу у початковій школі є 

різні типи уроку, екскурсії,  віртуальні подорожі, квести, спектаклі, які вчитель 

організовує  у межах уроку або у позаурочний час. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

умови роботи, забезпечуючи  досягнення очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних  програмах. 

Освітній  процес у початковій  школі організовується за рахунок  

навчального часу інваріантної, варіативної складових. Навчальний  час, 

передбачений на варіативну складову,   використаний на проведення курсів за  

вибором. 

Відповідно до Закону України «Про освіту»  початкова освіта здобувається, 

як правило, з шести років. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти з іншого віку. 

Змістовне  наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує 

самостійно з варіативних модулів  відповідно до особливостей учнів матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення, народних традицій. Години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично  допустимого навантаження 

учнів. 

Вимоги до обов’язкових  результатів навчання  визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого  покладено ключові 

компетентності. 

Необхідною  умовою формування компетентностей  є діяльнісна  

спрямованість  навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної 

спрямованості. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє  встановлення  та реалізації 

в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних  зв’язків, а саме: 
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змістовно-інформаційних, операційно - діяльнісних  й    організаційно-методичних, 

що сприяє посиленню  пізнавального інтересу учнів до  навчання і підвищенню 

рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального  матеріалу, 

формуванню наукового світогляду. 

Компетентнісний  потенціал кожної освітньої галузі  забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 

До ключових компетентностей належать: 

вільне володіння  державною мовою; 

математична  компетентність; 

компетентності у галузі природничих наук, технічних технологій; 

інноваційність; 

екологічна компетентність; 

інформаційно-комунікаційна компетентність; 

навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності; 

культурна компетентність; 

підприємливість і фінансова грамотність. 

Основою формування  ключових компетентностей є  досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують  до навчання, знання та вміння, які формуються у  

різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних 

ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. 

Для кожної  освітньої галузі визначено обов’язкові  результати навчання 

здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання.  Освітньою  

програмою визначено очікувані результати навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. 

Мовно-літературна освітня галузь включає  українську мову та літературу, 

мови та літератури національних меншин, іншомовну освіту. 

Здобувач освіти: взаємодіє з іншими особами усно,  сприймає і використовує 

інформацію  для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; 

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

видів, висловлює думки, почуття, ставлення, взаємодіє з  іншими особами 

письмово, в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови. 

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної 

компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 

спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та 

задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти. 

Здобувач освіти: сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах 

безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично 

оцінює таку інформацію; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для 

отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану 

інформацію та критично оцінює її; надає інформацію, висловлює думки, почуття та 

ставлення, взаємодіє з іншими  
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особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну 

мову. 

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших 

ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і 

моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які  можна розв’язувати із 

застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений 

вибір. 

Здобувач освіти: досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати 

із застосуванням математичних методів; моделює процеси і  

ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач; 

критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних 

задач; застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього 

світу. 

Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в 

галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових 

компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку 

здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи 

наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, 

безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі 

на основі усвідомлення принципів сталого розвитку. 

Здобувач освіти: відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає 

відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та 

створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання 

природи; опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з 

доступних джерел, та представляє її у різних формах; усвідомлює розмаїття 

природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і 

техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі; 

критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його 

використовує для розв’язування проблем природничого характеру.  

Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в 

галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності  до 

зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому 

шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і 

національного самовираження. 

Здобувач освіти: втілює творчий задум у готовий виріб; дбає про власний побут, 

задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує; ефективно 

використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ; практикує і 

творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла. 

Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-

комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до 

розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-

комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого 
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самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної 

діяльності в інформаційному суспільстві. 

Здобувач освіти: знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та 

систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих 

проблем; створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання 

задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за 

допомогою цифрових пристроїв та без них; усвідомлено використовує 

інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої 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 світу та сталого 

розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної 

взаємодії. 

  Метою соціальної  і здоров’язбережувальної освітньої галузі є 

формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, 

активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через 

особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної  поведінки, 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого 

розвитку. 

Здобувач освіти: дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка 

становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту; визначає альтернативи, 

прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної 

безпеки та безпеки інших осіб; робить аргументований вибір на користь здорового 

способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики; виявляє підприємливість та 

поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту. 

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування 

громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до 

змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної 

громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, 

толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з 

урахуванням демократичних принципів.  

Здобувач освіти: встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її 

результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян 

України дат (подій);  орієнтується у знайомому соціальному середовищі, 

долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на 

нього; працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує 

зміст джерел, критично оцінює їх; узагальнює інформацію з різних джерел, 

розповідаючи про минуле і сучасне; представляє аргументовані судження про 

відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя; має 

розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, 

поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного 

ставлення до особистості; усвідомлює себе громадянином України, аналізує 

культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного 



11 
 

розмаїття; дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну 

участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади. 

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших 

компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та 

світової мистецької спадщини. 

Здобувач освіти: виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі 

художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; 

пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого 

досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через художньо-

творчу діяльність та мистецтво. 

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших 

ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять 

фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, 

підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво 

необхідних рухових умінь та навичок. 

Здобувач освіти: регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою 

та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних 

життєвих ситуаціях; добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної 

підготовленості; керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, 

вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, 

емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної 

взаємодії. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається  з таких компонентів: 

• кадрове забезпечення освітньої  діяльності; 

• навчально-методичне забезпечення освітньої  діяльності; 

• матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

• якість проведення уроків, заходів; 

• моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

На основі  освітньої програми закладу освіти складається  та затверджується 

навчальний план закладу освіти, що конкретизує  організацію освітнього процесу. 

Система додаткової освіти буде направлена на посилення предметів інваріантної 

складової (навчання грамоти,українська мова,літературне читання), роботи гуртків 

спортивного, декоративно-вжиткового та естетичного напрямків на базі закладу 

освіти та на базі позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та 

юнацької творчості».  

 

 

Робочий навчальний план  1-2-3-4-х класів на 2021/2022 н.р. 

 

1.Мова викладання-українська  

2.Таблиця 1  до наказу МОН  України від 21.03.2018 № 268 за Типовою освітньою 

програмою за редакцією О.Я.Савченко; Типова освітня програма для 3-4 класів 
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закладів загальної середньої освіти за редакцією О.Я.Савченко, затверджена 

наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, таблиця 1 

 
Назва 

освітньої галузі 

Класи 

Кількість годин 

на рік 

1 кл. 2 кл. 3 кл 4 клас 

Інваріантний складник  

Навчання грамоти 

Українська мова 

Читання  

Літературне читання 

7+1 

 

 

 

3,5 +0,5 

3,5+0,5 

 

3,5+0,5 

 

3,5+0,5 

 

3,5+0,5 

 

3,5+0,5 

Англійська мова 2 3 3 3 

Математика 4 4 5 5 

Я досліджую світ  3 3 3 3 

Дизайн і технології  1 1 

 

1 

 

1 

1 

Інформатика 1 1 

Мистецтво    2 

Образотворче мистецтво 1 1 1  

Музичне мистецтво 1 1 1  

Фізична культура   3 3 3 3 

Усього 19+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1 

 Варіативний складник                                                                                              

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  

20 22 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин, 

що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи)  

23 25 26 26 

 

 

 

«Школа успішного становлення особистості», 

 базова середня освіта, 5-9 класи 
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Стратегічним напрямком розвитку закладу загальної середньої освіти ІІ 

ступеня є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня 

створюється установка на навчання і розвивається відповідний комплекс 

навчальних умінь та навичок, закладається система цінностей та мотивів участі в 

щоденному шкільному житті. Продовжуючи цілі початкової школи, основним 

завданням закладу освіти ІІ ступеня є створення таких умов, які дозволять 

допомогти учню засвоїти «технології успіху та досягнень», зберігши загальну 

емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація даного 

стратегічного напрямку буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої 

мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов’язку, 

але й мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання 

радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В 

подальшому на старшому ступені навчання, отримані здобувачами освіти  5-7-х 

класів навчання навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно 

засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проєктувати свої 

майбутні професійні та освітні орієнтири.  

Головним напрямком роботи із здобувачами освіти 8-9-х класів стає 

формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної 

інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. 

На рівні 8-9 класів здобувачі освіти на базі циклу предметів мають можливість 

формувати свою індивідуальну освітню стратегію. Призначення закладу освіти ІІ 

ступеня – розвиток функціональних компетенцій, створення умов успішної 

життєдіяльності в суспільстві.  

Освітня  програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова 

середня освіта) базується на Законах України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Державному стандарті базової  та повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 23.11.2011 

№1392, Типовій освітній  програмі закладів загальної середньої  освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405. 

Загальний обсяг навчального навантаження та  орієнтовна тривалість і  

можливі взаємозв’язки  освітніх галузей, предметів: загальний обсяг навчального 

навантаження для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти складає  6020 

годин/навчальний рік  , а саме: для 5-х класів 1085 годин/навчальний рік, для 6-х 

класів – 1190 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік,  

для 8-х класів – 1260 годин/навчальний рік,  для 9-х класів – 1260 

годин/навчальний рік. 

Освітня програма укладена за такими галузями: 

Мова і література; 

Суспільствознавство; 

Мистецтво; 

Математика; 

 Природознавство; 
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Технології; 

Здоров’я  і фізична культура. 

Освітні  галузі  реалізуються  через окремі предмети. Логічна послідовність 

вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється  

відповідно  до чинних нормативів  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 р. №128, зареєстрований  в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 

за №229/6517, Порядку поділу  класів на групи при вивченні  окремих предметів у 

загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від  06.03.2002 року   за №229/6517 (зі змінами). 

Основними формами  організації освітнього процесу у закладі загальної 

середньої освіти ІІ ступеня  є різні типи уроку: формування  компетентностей,  

розвитку компетентностей, перевірка або  досягнення компетентностей, 

комбінований урок, відео-урок,  екскурсії,  віртуальні подорожі, квести, спектаклі, 

конференції, інтерактивні уроки, інтегровані  уроки, проблемний урок тощо. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи  досягнення очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних  програмах. Форми  організації освітнього процесу  можуть 

уточнюватись  і розширюватись. 

Крім уроку, з метою засвоєння нового матеріалу та розвитку 

компетентностей, проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті  

компетентності учні можуть застосувати на  практичних  заняттях і заняттях 

практикуму (практичне заняття,   експериментальні завдання, оглядова 

конференція). 

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть  будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. 

Освітній  процес організовується за рахунок  навчального часу інваріантної, 

варіативної складових. Навчальний  час,  передбачений на варіативну складову,  

може  бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення 

індивідуальних занять та консультацій, запровадження факультативів, курсів за  

вибором, поглиблене вивчення окремих предметів. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за  інших умов. 

Змістовне  наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує 

самостійно з варіативних модулів  відповідно до особливостей учнів матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення, народних традицій. Години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично  допустимого навантаження 

учнів. 

Вимоги до обов’язкових  результатів навчання  визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого  покладено ключові 

компетентності. 

Необхідною  умовою формування компетентностей  є діяльнісна  

спрямованість  навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів 
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педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної 

спрямованості. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє  встановлення  та реалізації 

в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних  зв’язків, а саме: 

змістовно-інформаційних, операційно - діяльнісних і    організаційно-методичних, 

що сприяє посиленню  пізнавального інтересу учнів до  навчання і підвищенню 

рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального  матеріалу, 

формуванню наукового світогляду. 

Компетентнісний  потенціал кожної освітньої галузі  забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 

До ключових компетентностей належать: 

спілкування  державною мовою; 

спілкування іноземними мовами; 

математична  компетентність; 

компетентності у  природничих науках і  технологіях; 

інформаційно-цифрова компетентність; 

уміння вчитися  впродовж життя; 

ініціативність і підприємливість; 

соціальна і громадянська компетентності; 

обізнаність і самовираження у сфері культури; 

екологічна грамотність і здорове життя.. 

Основою формування  ключових компетентностей є  досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують  до навчання, знання та вміння, які формуються у  

різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних 

ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. 

Такі  ключові компетентності, як уміння вчитися,  ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність  і здоровий спосіб  життя, соціальна та  

громадянська  компетентності формуються відразу  засобами усіх предметів. 

У навчальних програмах виокремлено  такі наскрізні лінії ключових 

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

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

грамотність», що  спрямовано  на формування в учнів здатності застосовувати  

знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом  

інтеграції ключових і  загальнопредметних  компетентностей, вони  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  через організацію освітнього 

середовища,   окремі навчальні  предмети,  предмети за вибором, роботу в 

проектах, позакласну роботи, роботу гуртків. 

Метою освітньої галузі «Мови  і літератури» є  розвиток особистості  

учня,  формування  в нього  мовленнєвої  і читацької культури, комунікативної та 

літературної компетентності,  гуманістичного  світогляду, національної   
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свідомості, високої моралі, активної  громадянської позиції, естетичних  смаків і 

ціннісних орієнтацій. 

Мовний компонент. 

До мовного компонента  належать українська мова, мова національних меншин 

(російська  мова як окремий предмет), іноземна  (англійська) мова. До 

літературного компонента – українська література , зарубіжна  література. 

Здобувач освіти виконує Державні вимоги до  рівня  загальноосвітньої підготовки 

учнів із навчальних предметів, зазначені  у Державному стандарті базової  і повної  

загальної середньої освіти: Державні вимоги з української, іноземної мови 

визначені  за мовленнєвою, мовною, соціокультурною,  діяльнісною лініями, 

зокрема:  вміння розмовляти правильно і комунікативно доцільно, орієнтуватися в 

мовленнєвій ситуації, у сферах спілкування, осмислювати, планувати, 

висловлювати, володіти всіма видами мовленнєвої діяльності, сприймати текст, 

запам’ятовувати  зміст,  розуміти текст, переказувати (усно, письмово, докладно, 

стило, вибірково), самостійно створювати  письмові тексти, висловлювати в них 

власну думку, дотримуватися орфоепічних норм, знати правила орфографії, 

пунктуації, визначати  істотні ознаки  лексикологічних понять і  фразеологізмів, 

розрізняти  словозміну і словотвір, частини мови, члени речення, пояснювати 

будову словосполучень, різних видів речень, правильно писати слова відповідно до 

вивчених орфографічних  правил,  визначати смислові  та синтаксичні  відношення 

у реченні для обґрунтування вибору  розділових знаків, застосовувати основні   

загальнонавчальні  творчі вміння, користуватися основними комунікативними  

стратегіями. 

Крім того,  державні вимоги до  рівня  загальноосвітньої підготовки учнів,  

диференційовано  за 5 видами мовленнєвої діяльності : аудіювання, читання, 

говоріння,  діалогічне  мовлення, письмо. 

Здобувач  освіти повинен  знати  достатню кількість  мовних одиниць для 

забезпечення  комунікативних потреб у межах визначених сфер  і  тематик 

спілкування, знати основні правила орфографії  та пунктуації, уміти складати 

речення,  продукувати  письмове повідомлення з дотриманням мовних правил, 

розуміти зміст висловлювань, що   стосуються освітньої, особистої сфери 

спілкування, невідкладних текстів пізнавального характеру, розуміти зміст  

невідкладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, створювати зв’язні   

повідомлення, встановлювати і підтримувати  спілкування  із співрозмовником у 

межах визначеної  тематики  і сфери спілкування , робити нотатки, заповнювати  

анкету, уміти написати лист, автобіографію, твір,  сприймати новий  досвід ,  нову 

мову, нові способи поведінки і життєдіяльності, критично оцінювати  навчальні 

досягнення та визначати шляхи їх удосконалення . 

Літературний компонент  передбачає  вміння читати виразно, сприймати 

емоційно, осмислювати  творчо художній текст, робити художній аналіз  твору, 

знати визначення основних  теоретико - літературнознавчих понять, розрізняти 

напрями   та течії, роди  і жанри, визначати жанрово-родову приналежність твору, 

проводити пошуково-дослідницьку діяльність, користуватись  літературознавчими  
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словниками, енциклопедіями, знати характерні риси основних етапів літератури в 

контексті культури, виявляти зв’язки  літератури  з філософією, фольклором,  

міфологією, видами мистецтва, аналізувати та  інтерпретувати твір у 

культурологічному контексті, вміти  зіставляти образи, теми, сюжети, що належить 

до   різних національних  літератур. 

ІІ Освітня галузь «Сульспільствознавство» передбачає  знання і 

розуміння, що таке   історія, як відбувається відлік часу в історії. Здобувач освіти  

повинен  уміти  і застосовувати набуті  знання  та вміння для того, щоб  визначити  

тривалість і послідовність  історичних подій, співвідносити  рік із століттям, 

працювати з  історичними картками, підручником, документами,  зіставляти окремі 

події,  знати основні події з історії стародавнього світу,  періодизацію історії, 

порівнювати держави, суспільства, діяльність  історичних осіб, використовувати 

адаптовані історичні джерела (таблиці, схеми, тексти). 

Забезпечити виконання вимог історичного, суспільствознавчого компонентів, 

визначених Державним стандартом. 

ІІІ Освітня галузь «Мистецтво» передбачає реалізацію музичної, 

культурологічної змістовних лінії. 

Здобувач освіти опановує знання  про основні риси творчості відомих 

композиторів, характерні ознаки народної творчості, про творчу спадщину відомих  

представників українського та світового мистецтва,  особливості розвитку  

мистецтва, уміє виражати  ціннісне ставлення до творів мистецтва у процесі їх 

аналізу, інтерпретації, застосовуючи відповідну  термінологію, виявляє естетичне  

ставлення  до музичного мистецтва, класичного і сучасного  мистецтва, виражає 

власні  оцінні судження  у процесі комунікації. 

       IV Освітня галузь «Математика» передбачає набуття здобувачем освіти 

знань про  натуральне, ціле, раціональне, дійсне число та  числові множини, 

можливість подання  раціональних чисел звичайними дробами, а дійсних – 

нескінченими десятковими дробами, числовий  вираз, вираз із змінними одночлен, 

многочлен та дробові вирази, рівняння, нерівність та їх  розв’язання, означення і 

властивості лінійних та квадратних  рівнянь, координатну пряму і координаційну 

площу,   про множини, комбінаторні задачі, ймовірність випадкової події, 

означення геометричних фігур, довжину відрізка, кола, міру кута, площу та об'єм 

геометричної фігури. 

Здобувач освіти повинен уміти порівнювати числа,  округлювати їх, виконувати 

арифметичні дії,  проводити відсоткові розрахунки, застосовувати властивості 

пропорції, знаходити значення числового виразу , перетворювати  цілі дробові 

вирази, застосовувати вивчені властивості під час розв’язання  задач, уміти 

розв’язувати  лінійні і квадратні рівняння й нерівності, складати рівняння і системи 

рівнянь за умовою тестової задачі, будувати та аналізувати графіки  функцій, 

розв’язувати задачі із застосуванням формул загального  члена та суми перших 

членів прогресії, розв’язувати  комбінаторні задачі, обчислювати ймовірність 

випадкової події в досліді   рівноможливими результатами, розпізнавати і 

зображувати геометричні фігури на площині, виконувати основні операції над 
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векторами, розв’язувати задачі зокрема  прикладного змісту, розв’язувати  

трикутники.    

V Освітня галузь «Природознавство» містять  загально природничий, 

біологічний, географічний, фізичний, хімічний компоненти. 

Здобувач освіти розуміє взаємозв’язки  між об’єктами  і явищами природи, 

загальні властивості живих систем, знає прилади  і пристрої, що використовуються  

у процесі вивчення об’єктів  і явищ природи, хімічний склад і загальний план 

будови і процеси  життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи, 

будову, функціонування , розвиток і поведінку організмів, принципи роботи 

регулярних систем, життєві цикли  організмів, недороганізмові системи (популяція, 

екосистема, біосфера), основні класифікації,  характерні ознаки організмів 

основних таксонів, сучасну  систему органічного  світу  і систематичне  положення 

людини в ній;  складові географічної науки, історичні етапи  пізнання Землі, 

методи дослідження, складові географічної оболонки , географічні особливості 

материків, океанів, регіонів і країн світу, України, своєї місцевості, суть 

географічних понять: природа, населення, господарство регіональних географічних  

систем; історію розвитку  фізичних  знань, відомих учених-фізиків, фізичні 

характеристики стану природного середовища, основні поняття і фізичні величини; 

будову атома, склад  органічних і неорганічних речовин, назви хімічних  символів, 

структуру  періодичної  системи, ознаки  та умови  перебігу хімічних реакцій, зміст  

рівнянь хімічних реакцій, суть  закону збереження маси речовини. Уміє 

порівнювати ,  розпізнавати,  описувати явища  природи,  об’єкти, прояснювати  

будову і рухи землі, проводити прості  досліди, уміти  користуватися приладами 

під час проведення досліджень, дотримуватись правил безпеки під час проведення 

дослідів, порівнювати будову і функції клітин різних організмів, прогнозувати 

наслідки  господарської діяльності людини,  пояснювати проблеми і перспективи 

використання  природних ресурсів, аналізувати  географію природних   ресурсів і 

глобальних проблем, уміти застосовувати  здобуті знання для  пояснення  фізичних 

явищ і процесів, хімічних реакцій, розв’язувати  фізичні, біологічні, хімічні задачі, 

складати хімічні формули за значенням валентності та ступеня  окиснення,  

розрізняти хімічні та фізичні явища,  робити висновки, розв’язувати 

експериментальні  задачі, уміти висловлювати судження про  вплив різних речовин 

на здоров’я  людини та  навколишнє природне середовище, використовувати  

знання у різних життєвих ситуаціях. 

VІ Освітня галузь «Технології» містить інформаційно-комунікаційний, 

технологічний компоненти. 

Здобувач освіти розуміє поняття інформації,  системи, повідомлення даних, 

інформаційних об’єктів  різних видів, аналізує інформаційні процеси у живій 

природі, суспільстві, техніці, знає склад і характеристики комп’ютера , склад і 

функції програмного забезпечення, структуру і складові комп’ютерних мереж, 

правила створення електронних документів, проводить дослідно-пошукову 

діяльність у процесі проектування, розуміє і виконує елементи художнього 

конструювання за графічним зображенням або власним задумом, реалізовує 
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проекти, оцінює результати  продуктивної творчої діяльності за визначеними 

критеріями, використовує на  практиці елементи художньої та  технічної творчості  

у традиційних видах трудової діяльності. 

VІІ Освітня галузь «Здоров’я і фізична  культура» сприяє формуванню  в 

здобувачів освіти  здоров’язбережувальних компетентностей. Здобувач освіти  

розуміє сутність здоров’я, вплив природних  і соціальних факторів , фізичної 

активності на здоров’я, вплив факторів ризику на рівень  безпеки, вікові 

індивідуальні  зміни в організмі, здоров’я як єдине ціле, виконує стройові  та 

організуючі справи,  різновиди ходьби, бігу, стрибки, загальнорозвивальні вправи, 

вправи  на швидкість, спритність, витривалість, гнучкість, сили, уміє виконувати 

технічні елементи з обраного виду спорту, спеціальні та підготовчі фізичні вправи, 

знає історію  розвитку та становлення Олімпійського руху, Олімпійських ігор, 

загальну характеристику   здорового способу життя, вплив  фізичних вправ і спорту 

на  стан фізичного розвитку; усвідомлює значення занять фізичними вправами. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається  з таких компонентів: 

• кадрове забезпечення освітньої  діяльності; 

• навчально-методичне забезпечення освітньої  діяльності; 

• матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

• якість проведення уроків, заходів; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

На основі  освітньої програми закладу освіти, складається  та затверджується 

навчальний план закладу освіти.                                                                                            

 

Робочий навчальний план школи ІІ ступеня на 2021/2022 н.р. 

1.Мова викладання-українська  

2.Таблиця 1, 12.  до наказу МОН  України від 20.04.2018 № 405  

 
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+05 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Англійська мова  3 3 2 2 2 

Російська мова   2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 
Суспільство знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства  - - - - 1 
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - - 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 - - 

Мистецтво - - - 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 
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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 

Разом 23,5+3 26,5+3 29+3+0,5 29,5+3 31+3 

Варіативна складова 3,5 3,5 2,5 3,5 2 

Додатковий час на індивідуальні заняття та 

консультації 
3,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

2,5 

 

3,5 2 

Історія України 

 

1 0,5    

Математика 

 

1 1 0,5 1 0,5 

Хімія 

 

  0,5 0,5 0,5 

Біологія 

 

 0,5  0,5  

Українська мова 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 32+3 33+3 33+3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

«Школа Самовизначення» 

Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення загальної 

середньої освіти на базі профільного навчання з наданням можливості побудови 

індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної 

позиції. Головним методологічним принципом побудови навчання на цьому 

ступені є системний підхід до формування та розвитку предметної (змістовної) та 

професійної (практичної, дослідницької, проектної) сфер діяльності учня через 

розвиток міжпредметних зв’язків та загальних принципів побудови наукового 

знання. Це буде спонукати до формування професійного самовизначення кожної 

дитини. Компетенція життєвого самовизначення — це генералізована здатність та 

готовність особистості до визначення (вибору) життєвих цілей, деталізації процесу 
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їх досягнення у конкретних життєвих завданнях, відібраних способах та засобах 

реалізації, розрахування потрібних ресурсів. Фактично, компетенція 

життєвизначення дає змогу особистості сформулювати свій життєвий проект як 

систему взаємопов’язаних та взаємозумовлених життєвих цілей, завдань, ресурсів, 

способів та засобів їх реалізації, які закріплюються у її життєвих планах . 

Стратегічним напрямком розвитку закладу загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня 

створюється установка, яку можна сформулювати «Вибір свого життєвого шляху, 

самовизначення». Таким чином, основним напрямком розвитку закладу освіти 

стане реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Це така практика, 

при якій відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, 

який дозволяє учневі розв’язувати життєво значущі завдання як в процесі навчання 

в школі, так і в подальшому житті.  

Освітню  програму закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна 

середня освіта) розроблено на виконання Закону України «Про освіту», Державних 

стандартів базової  та повної загальної середньої освіти, затвердженим  постановою 

Кабінету Міністрів  України від 23.11.2011 №1392  та Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 №408 (в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 

№1493). 

Метою профільної середньої освіти є забезпечення можливостей  для рівного 

доступу  учнівської молоді до  здобуття загальноосвітньої, профільної, початкової  

допрофесійної підготовки, неперервної освіти  упродовж усього життя, виховання 

особистості здатної до самореалізації, професійного зростання, реформування 

сучасного  суспільства. 

Загальний обсяг навчального навантаження та  орієнтовна тривалість і  

можливі взаємозв’язки  освітніх галузей, предметів: загальний обсяг навчального 

навантаження для учнів 11 класу закладу загальної середньої освіти складає  1330 

годин/навчальний рік  .   

 Реалізація  змісту освіти,   визначеного  Державним стандартом також 

забезпечується вибірково-обов’язковими  предметами («Інформатика»,  

«Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту, з яких учень може обрати два 

предмета –в 11 класі.  

 Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей 

забезпечити якісну його реалізацію. 

 Навчальні плани ІІІ ступеня навчання реалізують зміст освіти залежно від 

обраного профілю навчання. 

 Кожен  із профілів передбачає  вивчення окремих предметів на одному із 

трьох рівнів: 

рівні стандарту – окремі предмети не є профільними чи базовими; 

академічному рівні – окремі предмети не є профільними,  але є базовими; 

профільному рівні – передбачено поглиблене вивчення відповідних  предметів, 

орієнтацію їх змісту на майбутню професію. 
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Заклад освіти при складанні навчальних планів може збільшувати кількість 

годин  на вивчення базових  або профільних предметів  за рахунок додаткових 

годин. 

Заклад освіти може планувати  концентровано вивчення певного предмета 

(впродовж  чверті, семестру, навчального року) з метою  уникнення  

одногодинного тижневого вивчення певного предмета. 

Освітню програму укладено за такими галузями: 

Мови і літератури; 

Суспільствознавство; 

Мистецтво; 

Математика; 

Природознавство; 

Технології; 

Здоров’я  і фізична культура. 

Освітні  галузі  реалізуються  через окремі предмети. Логічна послідовність 

вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється  

відповідно  до чинних нормативів. 

Основними формами  організації освітнього процесу у старшій профільній 

школі  є різні типи уроку: інтерактивні уроки, уроки перевірки або  досягнення 

компетентностей, комбінований урок, відео-урок,  екскурсії,  віртуальні подорожі, 

квести, спектаклі, конференції, інтегровані  уроки, бінарні уроки, проблемний урок 

тощо. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи  досягнення очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних  програмах. Форми  організації освітнього процесу  

можуть уточнюватись  і розширюватись. 

Крім уроку, з метою засвоєння нового матеріалу та розвитку 

компетентностей, проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті  

компетентності учні можуть застосувати на  практичних  заняттях і заняттях 

практикуму (практичне заняття,   експериментальні завдання, оглядова 

конференція). 

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть  будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. 

Освітній  процес організовується за рахунок  навчального часу інваріантної, 

варіативної складових. Навчальний  час,  передбачений на варіативну складову,  

може  бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення 

індивідуальних занять та консультацій, запровадження факультативів, курсів за  

вибором. 

Профільна середня освіта здобувається, як правило,  після здобуття базової 

середньої освіти. 
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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 

базової середньої освіти за  інших умов. 

Змістовне  наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує 

самостійно з варіативних модулів  відповідно до особливостей учнів,  матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення, народних традицій. Години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично  допустимого навантаження 

учнів. 

З метою недопущення перевантаження  учнів за рішенням педагогічної ради 

при оцінюванні учнів із відповідних предметів, а саме: музики, фізичної культури 

дозволяється враховувати результати їх навчання у закладах освіти іншого типу 

(художніх, музичних, спортивних школах), участь у позашкільних закладах. 

Вимоги до обов’язкових  результатів навчання  визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого  покладено ключові 

компетентності. 

Необхідною  умовою формування компетентностей  є діяльнісна  

спрямованість  навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної 

спрямованості. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє  встановлення  та реалізація  

в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних  зв’язків, а саме: 

змістовно-інформаційних, операційно - діяльнісних і    організаційно-методичних, 

що сприяє посиленню  пізнавального інтересу учнів до  навчання і підвищенню 

рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального  матеріалу, 

формуванню наукового світогляду. 

Компетентнісний  потенціал кожної освітньої галузі  забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 

До ключових компетентностей належать: 

спілкування  державною мовою; 

спілкування іноземними мовами; 

математична  компетентність; 

компетентності у  природничих науках і  технологіях; 

інформаційно-цифрова компетентність; 

уміння вчитися  впродовж життя; 

ініціативність і підприємливість; 

соціальна і громадянська компетентності; 

обізнаність і самовираження у сфері культури; 

екологічна грамотність і здорове життя.. 

Основою формування  ключових компетентностей є  досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують  до навчання, знання та вміння, які формуються у  
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різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних 

ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. 

Такі  ключові компетентності, як уміння вчитися,  ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність  і здоровий спосіб  життя, соціальна  

та  громадянська  компетентності формуються відразу  засобами усіх предметів. 

У навчальних програмах виокремлено  такі наскрізні лінії ключових 

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

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

грамотність», що  спрямовано  на формування в учнів здатності застосовувати  

знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом  

інтеграції ключових і  загальнопредметних  компетентностей, вони  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  через організацію освітнього 

середовища,   окремі навчальні  предмети,  предмети за вибором, роботу в 

проектах, позакласну роботи, роботу гуртків. 

І.  Метою освітньої  галузі «Мови і літератури»  є  розвиток особистості  

учня,  формування  в нього  мовленнєвої  і читацької культури, комунікативної та 

літературної компетентності,  гуманістичного  світогляду, національної   

свідомості, високої моралі, активної  громадянської позиції, естетичних  смаків і 

ціннісних орієнтацій. 

Мовний компонент. 

До мовного компонента  належать українська мова, мова національних меншин 

(російська  мова як окремий предмет), іноземна  (англійська) мова. До 

літературного компонента – українська література , зарубіжна  література. 

Здобувач освіти виконує Державні вимоги до  рівня  загальноосвітньої підготовки 

учнів із навчальних предметів, зазначені  у Державному стандарті базової  і повної  

загальної середньої освіти: Державні вимоги з української,  

іноземної мови визначені  за мовленнєвою, мовною, соціокультурною,  

діяльнісною лініями, зокрема: вміє виділяти ознаки та особливості правильного і 

комунікативно доцільного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінності, розрізняти 

стилістичні варіанти мовних засобів у текстах різних стилів і жанрів мовлення,  

володіти життєво необхідними мовленнєвими жанрами, готувати публічні виступи 

і виголошувати їх, брати участь у підготовці та веденні діалогу і полілогу з 

урахуванням відповідних вимог до культури спілкування і зразкового мовлення; 

класифікувати, систематизувати і узагальнювати вивчені поняття, правильно 

ставити розділові знаки у простому і складному реченнях відповідно до вивчених 

правил, доречно використовувати знання і виконувати вимоги до усного і 

писемного мовлення, використовувати граматичні форми відповідно до вивчених 

правил, знаходити мовні помилки і виправляти їх, здійснювати самоконтроль за 

результатами навчальних досягнень; застосовувати загальнонавчальні, творчі 
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вміння у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування, користуватися 

комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці. 

Державні вимоги до  рівня   іноземної мови (англійської) загальноосвітньої 

підготовки учнів,  диференційовано  за 5 видами мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння,  діалогічне  мовлення, письмо. 

Здобувач освіти  з різних видів мовленнєвої діяльності повинен: 

аудіювання 

розуміти висловлювання в межах запропонованих тем, а також автентичні, зокрема 

професійно орієнтовані, тексти, висловлювання вчителя і учнів, основний зміст 

пізнавальних радіо- і телепередач, зміст дискусії, що відбувається в класі або 

подається у звукозапису; 

читання 

розуміти тематичні автентичні, зокрема професійно орієнтовані, тексти різних 

жанрів і стилів (художні, науково-популярні, публіцистичні тощо), 

використовувати адекватні стратегії визначення невідомих мовних одиниць, 

аналізувати    окремі уривки   з тексту,   визначати  найбільш      значущу 

інформацію, систематизувати і коментувати її; 

говоріння 

без попередньої підготовки висловлювати відповідно до запропонованих сфер і 

тематики спілкування, відтворювати зміст прочитаного, побаченого або почутого, 

висловлюючи та обґрунтовуючи власне ставлення до осіб, подій, явищ, про які 

йдеться, брати участь у дискусіях, логічно та аргументовано висловлюватися з 

обговорюваних проблем, доводити власну точку зору і власне ставлення до них, 

складати план, тези для побудови мовленнєвих висловлювань; 

діалогічного мовлення 

спілкуватися з носіями мови у межах визначеної тематики, використовувати 

відповідні мовні одиниці, у тому числі типові зразки мовленнєвого етикету, 

прийнятого в країні, мова якої вивчається, у разі потреби доречно користуватися 

компенсаторними засобами; 

письма 

уміти створювати письмові мовленнєві висловлювання різних типів і жанрів у 

межах запропонованих сфер і тем, а також на основі почутого, побаченого, 

прочитаного і з власного життєвого досвіду, доречно використовуючи відповідні 

мовні засоби,  висловлюючи власне ставлення та обґрунтовуючи власну думку про 

предмет спілкування; 

Літературний компонент  передбачає  вміння читати виразно, сприймати 

емоційно, осмислювати  творчо художній текст, робити художній аналіз  твору, 

знати визначення основних  теоретико - літературнознавчих понять, розрізняти 

напрями   та течії, роди  і жанри, визначати жанрово-родову приналежність твору, 

проводити пошуково-дослідницьку діяльність, користуватись  літературознавчими  

словниками, енциклопедіями, знати характерні риси основних етапів літератури в 

контексті культури, виявляти зв’язки  літератури  з філософією, фольклором,  

міфологією, видами мистецтва, аналізувати та  інтерпретувати твір у 
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культурологічному контексті, вміти  зіставляти образи, теми, сюжети, що належить 

до   різних національних  літератур. 

Літературний компонент  реалізується  за ціннісною літературознавчою , 

культурологічною  компаративною  лініями. 

Здобувач освіти  вміє:  користуватися різними видами ресурсів з питань 

художньої літератури (словники, довідники, монографії, літературно-критичні 

статті, наукові статті, Інтернет тощо),  розрізняти класичну і масову літературу, їх 

особливості і функції,  визначати фольклорну і міфологічну основу художніх 

творів, їх зв’язок із розвитком філософської думки, релігії, національно-

культурними особливостями народів (регіонів, країн),  встановлювати спільні 

закономірності розвитку різних літератур, видів мистецтва,  зіставляти художні 

твори в різних аспектах (проблемно-тематичному, сюжетному, образному та 

інших), розкривати специфіку втілення актуальних тем у різних національних 

літературах,  виявляти національні образи світу і характери в літературі, схожість і 

відмінність авторської позиції митців. 

ІІ Освітня галузь «Сульспільствознавство» складається з історичного, 

суспільствознавчого компонентів. 

Здобувач освіти  повинен:   знати і розуміти сутність історії як процесу, науки та 

живої пам’яті, можливість співіснування різних думок щодо однієї історичної 

події  світової та української історії, місце України в сучасному світі, характерні 

риси, особливості, значення та наслідки подій, явищ і процесів в історії доби, уміти 

використовувати історичні події для пояснення явищ і процесів, самостійно 

здобувати з різних джерел інформацію з історії, аналізувати та співвідносити її, 

відрізняти факти від інтерпретації, оцінювати походження джерел, їх достовірність, 

висловлювати аргументовані судження про історичні явища та процеси, 

характеризувати зміну ролі жінки в суспільстві, застосовувати набуті знання та 

вміння для обґрунтованого пояснення минулого в різній формі з використанням 

відповідного понятійного апарату та історичних джерел, виявляти ставлення до 

змін у житті та світогляді людей, що відбуваються під впливом соціально-

економічних і політичних процесів, діяльності ідейно-політичних сил та 

історичних діячів епохи, оцінювати українську історію в контексті світової та 

європейської історії, різні інтерпретації української та світової історії, значення, 

наслідки та впливи різних історичних явищ та процесів, місце України в 

історичних процесах , розуміти сутність і структуру суспільства, політичної 

системи і влади, ознаки та особливості полікультурного та громадянського 

суспільства, форми участі громадян у житті суспільства і держави, вміти 

характеризувати політичну систему України, механізми функціонування 

політичної системи та влади в Україні, виклики і загрози ХХI століття, пояснювати 

сутність і ознаки демократії, громадянського суспільства, участі та лідерства, 

сталого розвитку, аналізувати та інтерпретувати інформацію засобів масової 

інформації та інших джерел, застосовувати засвоєні поняття та уміння в процесі 

власної участі у житті  громади, держави, суспільства, колективному прийнятті 

суспільних рішень та розв’язанні соціальних проблем, виявляти ставлення до 
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глобальних проблем і викликів сучасного світу та шляхів їх розв’язання, 

політичних процесів в Україні, оцінювати політичні системи і режими, роль 

політичної еліти, діяльність місцевого самоврядування, атрибути громадянського 

суспільства, роль засобів масової інформації, знати і розуміти соціальну структуру 

сучасного суспільства, ознаки соціальної стабільності і безпеки, різні типи 

комунікацій, проблеми сучасного соціального розвитку суспільства, уміти 

розв’язувати нескладні конфліктні ситуації за допомогою відповідних стратегій, 

виявляти стереотипи та прояви дискримінації, зокрема в міжетнічних і 

міжконфесійних відносинах, прояви конкурентної та солідарної комунікації, 

застосовувати засвоєні поняття і вміння у процесі власного спілкування і співпраці 

у групі, колективі, взаємодії із соціальними інститутами сучасного суспільства, 

висловлювати ставлення до дискримінації та інших проявів соціальної небезпеки, 

оцінювати роль і значення сім’ї для особистості та суспільства, роль стереотипів у 

житті людини, співпрацю як перспективу розвитку соціуму, нати і розуміти 

поняття, пов’язані із правовою сферою суспільного життя та окремими галузями 

права України, ознаки і склад правопорушення, ознаки, принципи, підстави, цілі 

юридичної відповідальності, основи організації державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні, уміти характеризувати правові явища і процеси, 

соціальне призначення держави та права, склад правовідносин, види 

правопорушень та юридичної відповідальності, застосовувати норми різних 

галузей права України під час проведення аналізу життєвих ситуацій, їх 

розв’язання та вибору моделей поведінки відповідно до норм права, власних 

суб’єктивних прав і законних інтересів, виявляти ставлення до ролі держави та 

права у житті суспільства і людини, права як мистецтва добра і справедливості, 

реалізації, охорони, захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, 

оцінювати сучасний стан побудови в Україні демократичної, правової та соціальної 

держави, життєві ситуації з позицій галузевого законодавства, правопорушення за 

ступенем їх суспільної небезпеки, знати і розуміти сутність і структуру економіки 

та економічних відносин, економічної системи України, функціонування ринку 

праці, бюджетної, фінансової, податкової системи, сутність підприємництва, уміти 

аналізувати економічні відносини, використовуючи при цьому історичний підхід, 

критичне мислення та елементи логіки, добирати джерела економічної інформації 

та працювати з економічними даними, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між економічними подіями на міжнародній арені та в Україні, аналізувати та 

враховувати фінансові ризики, застосовувати набуті знання і вміння під час 

планування домашнього господарства та бюджету родини, формування власних 

професійних цілей та вибору шляхів їх досягнення, виявляти ставлення до власних 

економічних потреб та шляхів їх задоволення, оцінювати особливості сучасного 

ринку праці в Україні, наявні економічні ресурси, можливість розроблення та 

реалізації особистих економічних проектів, розуміти об’єктивні причини 

глобалізації. 

ІІІ Освітня галузь «Мистецтво» передбачає реалізацію культурологічної 

змістової лінії. 
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Здобувач освіти  повинен знати творчу спадщину відомих представників 

українського та світового мистецтва, особливості розвитку українського мистецтва 

та мистецтва різних країн світу, його видові та стильові ознаки, розуміти сутність 

культури, її роль у суспільстві та духовному житті людини, сутність 

полікультурного діалогу в сучасному житті, особливості та роль засобів масової 

інформації в сучасному суспільстві, уміти оцінювати, порівнювати і знаходити 

спільне та відмінне у творчих здобутках митців різних країн, виражати ціннісне 

ставлення до творів мистецтва у процесі їх аналізу та інтерпретації, застосовуючи 

відповідну термінологію, виявляти  естетичне ставлення до класичного і сучасного 

мистецтва, застосовувати отримані знання і набутий естетичний досвід у власній 

художньо-творчій діяльності та процесі культурного самовираження. 

IV Освітня галузь «Математика»  

Здобувач освіти повинен:  знати і розуміти означення синуса, косинуса, тангенса 

та котангенса,  тригонометричні формули, що таке корінь  

n-го степеня, степінь з раціональним і дійсним показниками та їх властивості, 

означення логарифма та його властивості, уміти знаходити значення виразів, 

наведених у змісті освіти, за значенням змінних, які входять до них, перетворювати 

тригонометричні вирази, вирази із степенями і коренями, логарифмічні вирази, 

застосовувати відповідні формули та алгоритми під час розв’язування задач, знати і 

розуміти, що таке ірраціональні, тригонометричні рівняння та  показникові, 

логарифмічні рівняння і нерівності, основні методи їх розв’язування, уміти 

розв’язувати нескладні ірраціональні, тригонометричні рівняння та показникові, 

логарифмічні рівняння і нерівності, застосовувати відповідні рівняння і нерівності 

для аналітичного опису відношень між реальними, зокрема геометричними та 

фізичними, величинами  знати і розуміти означення характерних властивостей 

функцій (зростання, спадання, парність тощо), означення та властивості степеневої, 

тригонометричної, показникової та логарифмічної функцій, зміст поняття 

неперервної функції, диференційованої функції, означення та властивості похідної 

та первісної, уміти будувати та аналізувати графіки функцій, зокрема степеневої, 

тригонометричної, показникової та логарифмічної функцій, знаходити похідні та 

первісні деяких функцій, застосовувати похідну для встановлення властивостей 

функцій та побудови їх графіків, первісну та інтеграл - для обчислення площ і 

геометричних фігур,  знати і розуміти, що таке перестановки, розміщення, 

комбінації (без повторень), класичне визначення поняття ймовірності, що таке 

генеральна  сукупність та вибірка,  означення середнього значення, моди та 

медіани вибірки, уміти обчислювати в найпростіших випадках кількість 

перестановок, розміщень, комбінацій, обчислювати ймовірності випадкових подій, 

використовуючи класичне визначення та комбінаторні правила і формули, 

обчислювати середнє значення, моду і медіану вибірки та інтерпретувати одержані 

результати, застосовувати ймовірнісні характеристики навколишніх явищ для 

прийняття рішень, знати і розуміти аксіоми стереометрії та висновки з них, 

визначення понять многогранника (призми, піраміди), тіла обертання (кулі, сфери, 

циліндра, конуса), властивості зазначених геометричних фігур, визначення понять 
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геометричних перетворень, координат і векторів у просторі та їх основні 

властивості, уміти розрізняти означувані та неозначувані поняття, аксіоми і 

теореми, класифікувати за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і 

площин, площин у просторі, просторові тіла, зображувати просторові геометричні 

фігури та їх елементи, застосовувати вивчені означення, властивості та методи 

стереометрії під час розв’язування найпростіших задач, зокрема  прикладного 

змісту, для дослідження властивостей реальних об’єктів ,  знати і розуміти, що таке 

відстань (від точки до прямої, від точки до площини, між мимобіжними прямими, 

від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами), міра кута 

(між прямими, між прямою і площиною, між площинами), площа поверхні та об’єм 

геометричного тіла, формули для обчислення площ поверхонь та об’ємів 

многогранників і тіл обертання, уміти обчислювати відстані та міри кутів, зокрема 

використовуючи координати і вектори у просторі, розв’язувати найпростіші задачі 

на вимірювання і обчислення площ поверхонь і об’ємів тіл, застосовувати вивчені 

означення, властивості і формули до розв’язування найпростіших задач 

прикладного змісту, суть яких полягає в обчисленні площ поверхонь і об’ємів тіл.  

V Освітня галузь «Природознавство» містить  загальноприродничий, 

астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний компоненти. 

Здобувач освіти повинен  знати і розуміти історію та сучасний стан природничо-

наукового пізнання, загальну методологію наукових досліджень,  уміти проводити 

дослідження з метою вивчення об’єктів і явищ природи, використовувати методи 

пізнання природи, користуватися різними джерелами природничо-наукової 

інформації, аналізувати природничо-наукову інформацію, застосовувати основні 

природничо-наукові знання для пояснення явищ природи; виявляти ставлення до 

способів пізнання природи, принципів і методів наукової діяльності, оцінювати 

моральні та ціннісні аспекти природничих досліджень, проблеми сучасного 

природознавства, знати і розуміти прояви та наслідки обертання небесної сфери, 

основні поняття і параметри, що характеризують небесні тіла, розміщення і рух у 

космічному просторі; уміти застосовувати знання про рух небесних світил для 

визначення їх положення на зоряному небі; виявляти ставлення та оцінювати 

зв’язок небесних і земних явищ природи, практику використання небесних світил 

та законів їх руху для орієнтування у просторі та часі, а також для потреб 

космонавтики, знати про моніторинг, принципи використання експериментального 

та статистичного методів і моделювання у вивченні об’єктів живої 

природи;розуміти значення моральних і соціальних аспектів біологічних 

досліджень;уміти проводити біологічні спостереження і прості експерименти, 

оформляти їх результати, аналізувати здобуті дані, представляти результати 

дослідження у словесній, табличній і графічній формі, прогнозувати тенденції 

розвитку біологічних досліджень та їх значення для розвитку суспільства і 

збереження життя на Землі, оцінювати практичне значення наукових досягнень 

різних біологічних галузей у житті людини, суспільства у формуванні наукового 

світогляду, моральні і соціальні аспекти біологічних досліджень, виявляти 

ставлення до результатів біологічних досліджень, їх впливу на здоров’я людини і 
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розвиток біологічних систем;  знати структуру географії, сукупність методів 

географічних досліджень, сучасні джерела географічної інформації,  

розуміти місце і роль географії в різних сферах суспільства, прикладну 

спрямованість географічних досліджень на сучасному етапі, уміти користуватися 

різними джерелами географічної інформації, аналізувати і порівнювати 

географічну інформацію, використовувати паперові та комп’ютерні карти для 

здобування географічної інформації та проведення її аналізу, складати моделі 

географічних об’єктів і явищ, застосовувати географічні знання, сучасні методи 

дослідження, геоінформаційні технології для виконання наукових і практичних 

завдань, висловлювати судження щодо ролі географії у виборі майбутньої 

професійної діяльності, оцінювати роль географічних знань у дослідженні природи 

і суспільства , знати і розуміти основи фізичних теорій (класична механіка, 

електродинаміка, молекулярна фізика, термодинаміка, оптика, атомна і ядерна 

фізика), що вивчають властивості речовин і поля, уміти застосовувати наукові 

методи пізнання, основні поняття, моделі і закони фізики для пояснення 

властивостей речовини і поля, фізичні знання про речовину і поле у різних сферах 

життєдіяльності людини, приймати екологічно виважені рішення, виявляти 

ставлення та оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях 

фізичного світу та вплив електромагнітного поля на навколишнє природне 

середовище і організм людини, раціональність використання природних ресурсів та 

енергії; знати поширення хімічних елементів у природі, будову атомів металічних і 

неметалічних елементів, особливості будови атома Карбону, колообіг 

найважливіших елементів, уміти складати загальну характеристику елемента за 

будовою атома та прогнозувати властивості утворюваних ним простих речовин і 

сполук, висловлювати судження про біологічну роль найважливіших елементів, 

оцінювати значення процесів колообігу хімічних елементів у природі, знати назви, 

склад, будову, основні  властивості, способи добування, застосування 

найважливіших сполук металічних і неметалічних елементів, основних класів 

органічних сполук, найпоширеніших полімерів, розуміти генетичні зв’язки між 

речовинами, причини багатоманітності речовин, рівні організації речовини, уміти 

характеризувати властивості неорганічних та органічних речовин, установлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин, 

складати відповідні рівняння хімічних реакцій, висловлювати судження про згубну 

дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я, оцінювати 

значення синтетичних органічних речовин. 

VІ Освітня галузь «Технології»  містить інформаційно-комунікаційний, 

технологічний компоненти. 

Здобувач освіти  повинен знати мету, завдання, види і об’єкти перетворювальної 

діяльності основних інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, 

розуміти значення основних понять інформатики та інформаційних технологій, 

закономірності функціонування основних засобів інформаційних технологій, 

опрацьовувати повідомлення і дані, оцінювати важливість і суспільну значущість 

професій, пов’язаних з інформаційними технологіями,  уміти застосовувати 
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комп’ютерне моделювання для описання об’єктів і явищ у різних предметно 

орієнтованих програмних середовищах, комп’ютерно орієнтовані засоби 

планування, виконання і прогнозування результатів навчально-пізнавальної і 

практично зорієнтованої діяльності, вміти використовувати різні комп’ютерні 

програми, оцінювати ефективність застосування різних засобів моделювання до 

реальних об’єктів і процесів, характеризувати вплив проектної діяльності на 

розвиток різних сфер людської діяльності (технологічної, освітньої, мистецької, 

економічної, політичної тощо), розуміти і використовувати у роботі над проектом 

методи творчого пошуку ідей (мозковий штурм,  морфологічний аналіз, алгоритм 

розв’язку винахідницьких задач), виявляти протиріччя між характеристиками 

об’єкта або процесу проектування та вимогами до його вдосконалення чи 

створення, проводити художньо-конструкторський аналіз об’єкта проектування та 

пояснювати, розробляти і реалізовувати творчий проект з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

VІІ Освітня галузь «Здоров’я і фізична  культура» 

Здобувач освіти  повинен знати показники рівня власного здоров’я і рівня 

здоров’я суспільства, фактори здорового способу життя, основи законодавства з 

питань безпеки життєдіяльності, органи державного нагляду і служби захисту 

населення, умови забезпечення особистої безпеки та безпеки інших людей у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, розуміти зв’язок загальнолюдських цінностей і 

здоров’я, значення сприятливих для здоров’я життєвих навичок, усвідомлювати 

значення турботи про здоров’я протягом усього життя, уміти оцінювати ризики в 

життєвих ситуаціях, повідомляти про них службу захисту населення, адекватно 

діяти у надзвичайних ситуаціях, надавати першу допомогу постраждалим від 

нещасних випадків, застосовувати набуті знання для забезпечення особистої 

безпеки і безпеки інших людей, дотримуватися правил здорового способу життя та 

безпечної для здоров’я поведінки, виявляти позитивне ставлення до здорового 

способу життя, знати особливості фізичного розвитку і функціонування стану 

організму в старшому шкільному віці, методику розвитку фізичних якостей, вправи 

профілактично-відновлювальної спрямованості, застосовувати методики 

визначення фізичної підготовленості, уміння, навички та фізичні якості, необхідні 

для успішної самореалізації у майбутній професії, усвідомлювати вплив занять 

фізичними вправами на гармонійний розвиток особистості, стан фізичного 

здоров’я майбутньої матері, виконувати стройові та організуючі вправи, різні види 

ходьби та бігу,  стрибки, загальнорозвивальні вправи, вправи для запобігання та 

корекції порушень постави та плоскостопості, вправи для розвитку швидкості, 

спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей, знати про 

структуру, перспективи розвитку Збройних Сил, основи законодавства про 

військову службу, важливі історичні етапи розвитку українського війська, напрями 

інтеграції України в європейський та міжнародний простір, основні вимоги 

міжнародного гуманітарного права, правила поведінки під час військових дій, 

надзвичайних ситуацій, порядок підготовки зброї до виконання вогневих завдань, 

основи та правила стрільби, знати і розуміти основи загальновійськового бою, 
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обов’язки солдата в бою, уміти діяти і реагувати на події відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права,  виконувати стройові прийоми і рухи, 

орієнтуватися на місцевості, вести спостереження і оглядати місцевість, складати 

схему орієнтирів, володіти первинними навичками у подоланні перешкод, русі по 

пересіченій місцевості в пішому порядку та під час самозахисту в рукопашному 

бою, прийомами і способами ведення вогню із стрілецької зброї, знати порядок 

огляду та надання першої медичної допомоги при пораненнях і ушкодженнях, 

засоби індивідуального медичного оснащення, уміти надавати першу медичну 

допомогу при пораненнях і ушкодженнях. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається  з таких компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої  діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої  діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення уроків, заходів; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

На основі  освітньої програми закладу освіти, складається  та затверджується 

навчальний план закладу освіти, що конкретизує  організацію освітнього процесу.         

 

 

 

 

Робочий навчальний план школи ІІІ ступеня  на 2021/2022 н.р. 

 

1.Мова викладання – українська 

2.Філологічний профіль (українська мова)  

3.Таблиці 2,3 до наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 

 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

Української філології профіль 

11 

1.Базові предмети 26+3 

Українська мова  2+2 

Українська література 2 

Англійська мова 2+1 

Зарубіжна  література 1 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика і астрономія 4 
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Хімія 2 

Фізична культура 3 

Захист України 1,5 

2. Вибірково-обов’язкові предмети  3 

Інформатика 1,5 

Мистецтво 1,5 

3. Додаткові години 1 

3.1.Профільний спецкурс 1 

Стилістика української мови 1 

Разом 30+3 

Варіативна складова 5 

3.2. Додаткові години на індивідуальні заняття 5 

Математика 1 

Українська мова 1 

Біологія 0,5 

Історія України 1,5 

Хімія 0,5 

Географія  0,5 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 

учня 
33 

Усього фінансується 38 

 

 

                       

 

Прогнозований результат діяльності закладу освіти:  

1. Формування благородної людини, здатної до саморозвитку та самовираження.  

2. Розвиток якості життєтворчої особистості на основі впровадження особистісно 

зорієнтованої освіти, компетентнісного навчання, розвиток творчої особистості.  

3. Позитивна динаміка якості освіти учнів.  

4. Перехід педагогічної діяльності на якісно новий рівень відповідно до цілей 

діяльності школи.  

5.Забезпечення зростання професійної компетентності педагогів школи як умови 

реалізації Концепції нової української школи 

6. Створення якісного освітнього середовища – учні-педагоги-батьки – задля 

формування свідомого громадянина України.  
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Затверджується педагогічною радою 

 

 

 

Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти (назва закладу 

освіти)  

 

 

1. Загальні  положення 

1.1.Цим  Положенням  про внутрішню систему забезпечення  якості 

освіти (далі  Положення) визначено цілі, завдання, принципи системи внутрі

шнього забезпечення  якості освіти в (назва закладу освіти), її організаційно-

функціональну структуру,критерії та процедури оцінювання здобувачів 

освіти, педагогічної та управлінської діяльності тощо. 
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1.2.Нормативною основою Положення є законодавство України про освіту 

(Конституція України, Закон «Про освіту», спеціальні закони, інші акти 

законодавства у сфері освіти), установчі документи закладу освіти. 

13.Принципи функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти: 

1.3.1 Безумовне виконання державних стандартів освіти, що означає 

формування змісту освіти (навчальні плани, програми) та оцінювання 

результатів на основі державних стандартів. 

1.3.2.Орієнтація на потреби споживачів освітніх послуг (формування 

варіативної складової змісту освіти). 

1.3.3Демократичність та публічність формування освітньої політики закладу 

освіти (обговорення та підтримка органами громадського самоврядування). 

1.3.4.Відкритість критеріїв та процедур оцінювання (обґрунтування, 

оприлюднення та пояснення об’єктивності оцінювання та оцінювальних 

процедур). 

1.3.5.Гарантованість надання якісних освітніх послуг усім здобувачам освіти 

відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.3). 

1.3.6.Відповідальність закладу за якість освітньої політики, освітньої 

діяльності, процесу та результати освіти. 

 

1.4.У цьому Положенні вживаються наступні терміни: 

 

Вимір - оцінка рівня освітніх досягнень за допомогою контрольних 

вимірювальних матеріалів. 

Забезпечення якості  освіти -підтримка системи, процесу, результатів якості  

освіти на рівні державних норм та стандартів,  задоволення суспільних й 

особистих потреб в якості освітніх послуг, узгодження іх з інтересами 

держави.  

Експертиза - всебічне вивчення стану освітнього процесу , умов і 

результатів освітньої діяльності.  

 

Моніторинг - це комплексна система вивчення та аналізу  динаміки змін 

основних показників якості освіти за певний період часу. 

Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти: адміністрація школи, педагогічна рада, методична рада школи, 

професійні об’єднання педагогів, батьківський комітет,органи 

самоврядування, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та 

ін.). 
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Освітня політика закладу освіти- визначення стратегіі розвитку (концепція, 

місія, програма розвитку, цільові проекти, плани діяльності) на основі 

прогнозу  соціально-економічного та соціокультурного розвитку громади. 

Процедури оцінювання якості освіти :моніторинг, атестація педагогічних 

працівників, аудит,соціологічні дослідження,самоаналіз педагогічної та 

управлінської діяльності та ін. 

Система  забезпечення якості  освіти -сукупність взаємодіючих 

організаційних структур, відповідальності, процедур, процесів та ресурсів, 

що забезпечують загальне управління якістю  освіти. 

1.5.  Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) може включати(Закон «Про освіту»(ст.41): 

a. стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

b. систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

c. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

освіти; 

d. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; 

e. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; 

f. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів 

освіти; 

g. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

h. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

i. інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами 

або документами закладу освіти. 
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2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета системи внутрішнього забезпечення якості освіти: формування 

стійкої довіри до закладу освіти з боку громади, батьків, учнів, 

підприємницьких структур, гарантування надання освітніх послуг належного 

рівня та якості, які відповідають державним стандартам та потребам 

споживачів.  

Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

(за  змістом ст.41Закону «Про освіту») : 

 

 

3.Критерії,правила та процедури оцінювання: 

3.1.Здобувачів освіти 

3.2.Педагогічної діяльності 

3.3.Управлінської діяльності 

4. Організаційна та функціональна структура системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти. 

 

4.1.Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти включає: адміністрацію, педагогічну раду, методичну раду закладу 

освіти, професійні об’єднання педагогів, батьківський комітет, органи 

самоврядування, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та 

ін.). 

4.2.Функції адміністрації школи:  

● ініціює розробку стратегіі розвитку (концепція, місія, програма 

розвитку, цільові проекти, плани діяльності) закладу освіту, створює 

робочі групи, проектні команди, забезпечує оприлюднення, 

публічне обговорення та прийняття визначеної стратегії; 

● здійснює забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу (п.2.6); 

● забезпечує створення в закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 

● формує блок локальних актів, що регулюють функціонування 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти;  

● сприяє визначенню напрямків підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з питань, що стосуються забезпечення якості освіти; 
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● забезпечує на основі освітньої програми проведення в закладі освіти 

контрольно-оціночних процедур, моніторингових, соціологічних і 

статистичних досліджень з питань якості освіти; 

● організовує систему моніторингу якості освіти в школі, здійснює 

збір, обробку, зберігання та надання інформації про стан і динаміку 

розвитку; аналізує результати оцінки якості освіти на рівні школи; 

● організовує вивчення інформаційних запитів основних користувачів 

системи забезпечення якості освіти; 

● забезпечує умови для підготовки працівників школи і громадських 

експертів щодо здійснення контрольно-оцінних процедур; 

● приймає управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на 

основі аналізу результатів, отриманих в процесі здійснення 

контрольно-оціночних процедур. 

4.3.Функції методичної ради закладу освіти, професійних об’єднань 

педагогів (творчі групи, методичні об’єднання та ін.): 

● беруть участь в розробці освітньої програми, методики оцінювання 

якості освіти, системи показників, що характеризують стан і 

динаміку розвитку закладу освіти; 

● беруть участь у розробці критеріїв оцінки результативності 

професійної діяльності педагогів закладу освіти; 

● сприяють проведенню підготовки працівників закладу освіти і 

громадських експертів щодо здійснення контрольно-оцінювальних 

процедур; 

● проводять експертизу організації, змісту й результатів оцінювальних 

процедур здобувачів освіти, формують пропозиції щодо їх 

вдосконалення; 

● готують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських 

рішень за результатами оцінки якості освіти на рівні закладу освіти. 

4.4.Функції педагогічної ради закладу освіти: 

● участь у розробці методики оцінювання якості освіти, критеріїв і 

показників, що характеризують стан і динаміку розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти;  

● проведення в моніторингових, соціологічних і статистичних 

досліджень з питань якості освіти і контрольно-оцінювальних 

процедур;  

● організація системи моніторингу якості освіти, а також збору, 

обробки, зберігання і надання інформації про стан і динаміку 

розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти в школі; 

● визначення способів оприлюднення критеріїв та показників 

оцінювання якості освіти; розробка заходів і підготовка пропозицій, 
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спрямованих на вдосконалення системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти;  

● вивчення, узагальнення та поширення інноваційного досвіду 

педагогічних працівників закладу освіти;  

●  проведення експертизи організації, змісту і результатів 

оцінювальних процедур; 

● затвердження освітньої програми закладу освіти, навчальних планів 

та робочих програм, положення про академічну доброчесність; 

● сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчих ініціатив. 

4.5.Функції органів громадського самоврядування: 

● беруть участь в обговоренні освітньої політики, освітньої програми 

закладу освіти; 

● сприяють визначенню стратегічних напрямів розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

● здійснюють громадський контроль якості освіти у формах 

громадського спостереження, громадської експертизи;  

● беруть участь в організації та ресурсному забезпеченні освітнього 

процесу в закладі освіти, 

● направляють представників до комісії з академічної доброчесності. 

 

5.Оцінювання якості освіти. 

5.1. Основні процедури(моніторинг, атестація педагогічних 

працівників, аудит, соціологічні дослідження, самоаналіз педагогічної та 

управлінської діяльності та ін.) та методи ( експертиза; вимір ) оцінювання 

якості освіти 

 Визначаються об’єкт і предмет кожної з процедур, обставини, за яких 

використовуються та чи інша процедура, той чи інший метод оцінювання,а 

також відповідальні структури та суб’єкти .  

 

5.2.Моніторинг як основна процедура оцінювання якості освіти. 

5.2.1.Поняття про моніторинг.Мета моніторингу.Завдання моніторингу. 

5.2.2.Об`єкт та  предмет оцінювання якості освіти. 

  
Об'єктами оцінки якості освіти можуть бути навчальні та позаурочні досягнення 

здобувачів освіти; продуктивність, професіоналізм і кваліфікація педагогічних 

працівників. До предмету оцінки якості освіти належать: якість освітніх результатів 

(ступінь відповідності результатів засвоєння освітніх програм державним 

стандартам); якість організації освітнього процесу, що включає умови організації 

освітнього процесу доступність освіти, матеріально-технічне забезпечення освітнього 
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процесу, якість основних і додаткових освітніх програм, умови їх реалізації; 

ефективність управління якістю освіти.  

5.2.3.Процедури внутрішнього 

моніторингу(опитування,тестування,аналіз статистичних даних)тощо 

6. Локальні акти, які регламентують функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

2. Програма розвитку закладу освіти. 

3. Освітня програма. 

4. Навчальні плани та програми. 

5. Положення про моніторинг якості освіти. 

6. Програма моніторингу якості освіти. 

7. Положення про академічну доброчесність. 

8.Накази, програми, положення, методики, інструкції, які 

регламентують процедури та методи оцінювання якості освіти. 
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Положення 

про академічну доброчесність  Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1.Загальні положення 

 

 1.1. Положення про академічну  доброчесність в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №30 Запорізької міської ради 

Запорізької області (далі-Положення) встановлює норми та правила етичної 

поведінки, професійного спілкування між науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками закладу освіти, здобувачами загальної середньої 

освіти іншими учасниками освітнього процесу. 

 1.2.Це Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права 

дітей», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про авторське право і  суміжні права», «Про видавничу 

справу», «Про запобігання корупції», Статуту закладу освіти, Правил 

внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої  освіти, Колективного 
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договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства 

України та нормативних актів  закладу загальної середньої освіти. 

 1.3. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в 

закладі освіти системи демократичних відносин між представниками 

шкільної спільноти (науково-педагогічні працівники, педагоги, здобувачі 

освіти, батьки), розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної 

свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, 

підвищення авторитету закладу.   

 1.4. Норми цього  Положення закріплюють  правила поведінки 

безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та  

виховній  (морально-психологічний клімат у колективі). 

 

 2. Поняття та принципи академічної доброчесності  

 2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст..42 п.4.Закону 

України «Про освіту» є: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання.  

2.3. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі загальної 

середньої освіти необхідно дотримуватися наступних принципів: 

 - демократизм; 

 - законність; 

 - верховенство права; 

 - соціальна справедливість; 

 - пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 

 - рівноправність; 

 - гарантування прав і свобод; 

 - науковість; 

 - професіоналізм та компетентність; 

 - партнерство і взаємодопомога; 

 - повага та взаємна довіра; 

 - відкритість і прозорість; 

 - відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

2.4.Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою 

громадянську позицію,яка проголошується відкрито при обговоренні 

рішення та внутрішніх документів. 

2.5.Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може 

здійснювати директор або особа за його дорученням. 

2.6.Гідним для представників шкільної спільноти є: 
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2.6.1.Дотримання Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, інших нормативно-правових документів. 

2.6.2.Культура зовнішнього вигляду всіх учасників освітнього процесу. 

2.6.3.Дотримання етикету ділового спілкування у веденні переговорів, у тому 

числі телефонних, електронних, письмових. 

2.7. Заклад загальної середньої освіти здійснює свою діяльність окремо від 

політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій 

формі організації. 

2.8.Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками передбачає: 

  - не розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з  обмеженим 

доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері 

інформації та звернення громадян; 

  - надання достовірної інформації; 

  -контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної 

середньої освіти; 

  - уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів; 

  - нести відповідальність за порушення академічної доброчесності; 

  - негайно повідомляти адміністрацію закладу загальної середньої освіти у 

разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або 

такими, що становлять загрозу охоронюваним законом права, свободам чи 

інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним 

інтересам; 

  - тощо. 

2.9. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої 

освіти передбачає: 

  - дотримання норм Конституції України; 

  - дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та  

загальної середньої освіти; 

  - дотримання загальноприйнятих етичних норм; 

  - дотримання норм законодавства України про авторське право; 

  - повагу до науково-педагогічних  та  педагогічних працівників; 

  - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та  

підсумкового контролю результатів навчання; 

  - подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є 

запозиченою третіми особами; 

  - поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди 

відрізняються від ваших; 

  - бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 

поважними причинами; 

  - використовувати у навчальній або  дослідницькій діяльності лише 

перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них. 

 

3. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності 
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 3.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі загальної 

середньої освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності 

(далі – Комісія). 

 3.2. Комісія наділяється  правом одержувати і розглядати заяви щодо  

порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації закладу 

загальної середньої освіти щодо накладання  відповідних санкцій. 

 3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законодавством у сфері освіти та загальної середньої освіти, нормативно - 

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом  закладу 

загальної середньої освіти, Правилами внутрішнього розпорядку закладу 

загальної середньої освіти, іншими (локальними) актами закладу загальної 

середньої освіти та цим Положенням. 

 3.4. Склад Комісії затверджується  наказом директора закладу загальної 

середньої освіти за поданням рішення  колективного органу управління 

закладу. 

 Строк повноважень Комісії становить 1 рік 

 3.5. До складу Комісії входять педагогічні працівники. 

 3.6. Будь-який працівник закладу загальної середньої освіти, здобувач 

загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти може 

звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, 

внесення пропозицій або доповнень. 

 3.7.  Комісія із свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. 

Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи  та рішення тощо. За  

відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження 

відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до  

розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар. 

 3.8.  Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання 

можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та  

позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та  

нагальних питань. 

  - інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та 

нормативних актів закладу загальної середньої освіти. 

 

  4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності 
 

 4.1.За порушення норм цього Положення  учасники освітнього процесу 

притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства 

України. 

 4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є: 

  - академічний плагіат; 

  - академічне шахрайство; 

  - виконання на замовлення та (або) продаж текстів (контрольних, робіт, 

досліджень і навчальної літератури); 

  - порушення методики виконання досліджень; 

  - академічна фальсифікація та фабрикація -  публікація вигаданих 

результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу; 
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  - приписування результатів колективної діяльності одній або окремим 

особам без  узгодження з іншими учасниками авторського колективу або  

внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які 

не брали участь у створенні продукту; 

  - академічний обман; 

  - академічне хабарництво; 

  - конфлікт інтересів; 

  - приватний інтерес; 

  - службова недбалість; 

  - зловживання впливом. 

 4.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтв) інших авторів  без зазначення авторства, без 

належного оформлення посилань. 

  Перевірці на академічний плагіат підлягають: 

  - навчальні  (МАН роботи (проекти), реферати тощо), науково-методичні 

праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та 

інші роботи, що  вимагають рекомендації колегіального органу управління 

закладу до видання, а також дистанційні курси.  Організацію перевірки 

вищезазначених матеріалів здійснюють колегіальний  орган управління 

закладу. 

  - рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакції наукових 

журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових 

журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які 

організовують відповідні заходи; 

-використання у власному творі чужих матеріалів (зображень,тексту),в тому 

числі з мережі Інтернет,без належних посилань; 

-спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з інших 

джерел; 

4.4.Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього 

процесу,змістом яких є: 

- посилання на джерела,які не використовувалися в роботі; 

-повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи 

(лабораторної,контрольної,індивідуальної,тощо); 

-повторна публікація своїх наукових результатів; 

4.5.Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно 

власної освітньої (наукової,творчої) діяльності чи організації освітнього 

процесу. 

4.6.Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього 

процесу чи пропозиція щодо надання  (отримання) коштів, майна чи послуг 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна 

вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 
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характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних 

на те підстав. 

4.7. Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 

якій вона виконує свої службові чи представницькі  повноваження, що може  

вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або 

вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

4.8. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у 

тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у  тому 

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 

політичних, релігійних чи інших організаціях. 

4.9. Службова недбалість – невиконання  або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов’язків через  несумлінне ставлення 

до них, що  завдало  істотної шкоди  охоронюваним законом правам, 

свободам та інтересам окремих громадян, державним чи  громадянським 

інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. 

4.10.Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за 

надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави. 

4.11. За порушення  правил академічної доброчесності науково-педагогічні та 

педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності: 

  - дисциплінарна; 

  - адміністративна та кримінальна; 

  - відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного  звання 

  - позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання; 

  - атестації; 

  - інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 Порушення норм цього Положення може передбачати накладання 

санкцій, в т.ч. звільнення з роботи, за поданням Комісії з питань академічної  

доброчесності. 

4.12.За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної 

середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності: 

  - повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту тощо); 

  - попередження; 

  - відрахування із закладу загальної середньої освіти тощо. 

 

   

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення   

академічної доброчесності 

 

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із цим Положенням під 

розпис. 

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на батьківських 

зборах,оприлюднюється на сайті закладу  
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5.3. Для попередження недотримання норм та правил академічної  

доброчесності у закладі загальної середньої освіти використовується 

наступний комплекс профілактичних заходів: 

  - інформування здобувачів  загальної середньої освіти, науково-

педагогічних та педагогічних працівників про необхідність дотримання 

правил академічної доброчесності, професійної етики; 

  -  розповсюдження методичних матеріалів; 

  - проведення семінарів із здобувачами загальної середньої освіти з питань 

інформаційної діяльності закладу загальної середньої освіти, правильності 

написання робіт МАН, навчальних робіт, правил опису джерел та  

оформлення цитувань; 

    - експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в 

МАНівських дослідженнях, підготовлених до захисту тощо. 

 

  6. Заключні положення 
 

 6.1. Це Положення затверджується рішенням колегіального органу 

управління закладу та вводиться в дію наказом директора закладу загальної 

середньої освіти. 

 6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

колегіального органу управління закладу та вводиться в дію наказом 

директора закладу загальної середньої освіти. 

 

   

 
 

 

 

 

 

ПРОЄКТ 

 

«МОНІТОРИНГ  

ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗОШ № 30»    

   

        Зміст  проекту  

        Розділ 1. Паспорт програми   шкільного моніторингу якості освіти .     
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        Розділ 2.                                                                                                      

1.Аналіз   проблем школи та їх причин.  

2.Принципи управління.  

Розділ 3.  

3.Мета програми.  

4. Шкільна програма моніторингу якості освіти.  

1)Критерії і показники оцінки об'єктів моніторингу якості освіти в школі.  

2)Моніторинг якості освіти: взаємозв'язок критеріїв, показників і методик.  

3)Освітні результати й умови їх досягнення.  

4) Види інформації, що збирається в школі.  

5.Програма надходження інформації протягом навчального року  

6.Моніторингова служба в школі.  

7.Підготовка педагогічного колективу  до введення моніторингу в діяльність 

школи 

8.Підготовка педагогічного колективу до введення моніторингу в діяльність 

школи 

9.Використання матеріалів моніторингу для управління якістю освіти  

   

     

ПРОЄКТ  

Шкільна програма внутрішнього моніторингу якості освіти 

ЗОШ № 30 працює над створенням системи освіти,  яка 
забезпечувала б   кожному  учневі  оптимальний, притаманний йому 

рівень компетентності 
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1. Аналіз проблем школи та їх причини  

З метою виявлення пріоритетних проблем школи, для вирішення яких 

заклад має кадрові, фінансові, матеріально-технічні, науково - методичні та 

інші можливості, провести низку заходів щодо усунення цих проблем. 

Проблема підвищення мотивації учнів - невисокий рівень 

пізнавальних інтересів учнів перешкоджає усвідомленому засвоєнню 

школярами знань   

Причини - зниження цінності освіти в суспільстві; відсутність зв'язку 

між освітою і благополуччям в житті після закінчення школи; 

безконтрольність дітей в сім'ї; відхилення в стані здоров'я; недостатня 

диференціація й індивідуалізація навчання на основі обліку діагностичних 

даних.   

Шляхи вирішення: переорієнтація роботи вчителів з формування ЗУН 

школярів на педагогічну підтримку, яка забезпечує освіту учнів відповідно 

до їх можливостей (реалізація ресурсного підходу). 

1. Організація роботи вчителів по розкриттю перед учнями соціальної, 

практичної значущості матеріалу, який вивчається  

2. Підготовка вчителів з питання розвитку пізнавальних мотивів учнів  

3. Реалізація різнорівневого змісту освіти, перехід школи на допрофільне 

і профільне навчання в системі 12-ти річної освіти.  

 

Проблема низької якості знань  учнів з окремих предметів.  

Причини - слабка індивідуальна робота вчителів – предметників з 

учнями; відсутність системної цілеспрямованості роботи з більш здібними 

дітьми; відсутність диференційованих завдань слабким; безконтрольність 

дітей в сім'ї, вплив соціальних, економічних чинників; погіршення стану 

здоров'я за час навчання в школі; «усереднений підхід» до виховання і 

навчання учнів.   

Шляхи вирішення: активно включати учнів у постановку цілей 

навчальних і позаурочних занять, у визначенні їх змісту й організаційних 

особливостей; упроваджувати освітні технології; продуктивні форми і 

методи навчання, що забезпечують збільшення обсягу самостійної роботи 

школярів; освоїти молодими вчителями методику складання різнорівневих 

перевірочних робіт.  

Проблема збереження і зміцнення здоров'я учнів.  
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Причини: спостерігається підвищений рівень навчальних та інших 

перевантажень учнів; зміцненню здоров'я учнів перешкоджає  слабка 

організація лікувально - оздоровчої роботи в школі; слабка матеріальна база, 

соціальна і економічна нестабільність в суспільстві; зростання дітей - сиріт, 

що залишилися без піклування батьків, дітей з обмеженими можливостями 

здоров'я; дітей, що потребують психолого-педагогічної корекції. 

Шляхи рішення: виключити навчальне перевантаження учнів; 

продовжити роботу по вдосконаленню  програми «Здоров'я». 

  Проблеми забезпечення самореалізації учнів в різних видах 

навчальної та соціальної діяльності.  

Причини: вплив соціальних, економічних чинників; відсутність в 

суспільстві вимог до сім'ї за результати виховання; недостатньо виділяються 

в змісті навчального матеріалу питання, що стосуються його соціальної та 

практичної значущості матеріалу, який вивчається, усвідомлення особистої 

значущості засвоюваного змісту; недостатня і слабка діагностика навчальних 

можливостей учнів; слабка орієнтація на творчий розвиток кожного учня. 

Шляхи вирішення: активізація роботи з батьками й учнями по 

підвищенню престижу освіти; діагностика навчальних можливостей учнів 

повинна здійснюватися за наступними блоками: 

1. Особистісно - смислове ставлення дітей до навчального 

матеріалу,  до процесу власної пізнавальної  діяльності 

2. Інтелектуальна культура школяра 

3. Культура навчальної діяльності 

4. Комунікативна діяльність 

5. Самостійно вибрані школярами способи навчальної роботи, 

навчання проблеми роботи з навчальним матеріалом і 

результати накопичення дитиною власного досвіду 

6. Визначення ступеня навченості учнів; орієнтація вчителів на 

використання в освітньому процесі завдань, що вимагають 

нестандартного підходу до їх рішення; розвивати творчі 

здібності учнів в процесі естетичної художньої діяльності; 

готовність педагогів школи до створення умов для розвитку 

рефлексії школярів; активно включати учнів в соціум школи. 

   

Програма невідповідності матеріально-технічної бази школи сучасними 

ТЗН, комп'ютерами, наочними і дидактичними засобами навчання.  

  Шляхи вирішення: пошук шляхів створення фонду додаткових засобів, 

зокрема позабюджетних засобів; забезпечити наявність необхідних 
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дидактичних і методичних матеріалів; придбання сучасного оновленого  

комп'ютерного класу; забезпечити оснащення шкільних майстерень, 

бібліотеки, спортивного залу, створення умов для гурткової роботи. 

  2. Концепція бажаного стану школи  

У своєму уявленні про те, якою повинна бути наша школа, ми 

виходимо з наступних позицій: 

1. з визнання того, що школа - освітня установа, покликана 

забезпечувати освітні потреби мікрорайону (мікросоціуму) в 

першу чергу; 

2. задовольняти освітні потреби мікросоціуму необхідно на 

високому рівні. Школа повинна бути конкурентно - здатною і 

престижною, а це можливо тільки в режимі безперервного 

розвитку і творчого пошуку прогресивних педтехнологій, 

методик підвищення професіоналізму  на педагогічному й 

управлінському рівнях;  

3. Вирішуючи освітні завдання, школа забезпечує різні види 

інтегративної діяльності у сфері позакласної роботи - в гуртковій, 

спортивній, клубній системі, представляючи широкі можливості 

для розвитку і самовизначення особистості дитини; 

4. Рішення поставлених завдань можливо в атмосфері 

доброзичливості, довіри, співпраці, відповідальності на всіх 

рівнях шкільного освітнього простору. 

 Аналізуючи нинішній етап розвитку школи, ми спробували відповісти 

на три основні питання: Чого від нас хочуть? Хто ми і що можемо зробити? 

Як ми це будемо робити? 

   

Держава хоче, щоб ми створювали умови для розвитку вільної, 

мислячої, діяльнісної, компетентної, соціально - адаптованої особистості. 

  Мікросоціум хоче, щоб ми випускали зі школи виховану особистість, 

що зважає на норми і правила поведінки, які склалися в суспільстві, яка б 

вбирала в себе систему загальнолюдських цінностей, яка поважає права 

людини і власності. 

  Мікросоціум хоче бачити в нас школу, засновану на усвідомленій 

дисципліні, розумній вимогливості до дітей. Школу, яка відповідає санітарно 

- гігієнічним та естетичним вимогам. Школу, в якій поважаються права 

дитини, в якій дитині забезпечуються  не тільки фізичний, але і душевний 

комфорт (100% опитаних) 
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  Батьки хочуть, щоб школа забезпечувала підготовку на рівні школи 

нового типу- 25%, щоб після закінчення школи діти змогли вступити в 

середні спеціальні і вищі навчальні заклади (100% опитаних). Бажають, щоб 

дитина одержала художньо - естетичну освіту - 70%, бажають, щоб їх дитина 

просто знаходилася в шкільному просторі - 30%. Бажають записати дитину в 

гурток або спортивну секцію - 60%. 

Учні хочуть, щоб в школі було цікаво вчитися, щоб до них ставилися з 

повагою, бачили в них особистість, щоб можна було спілкуватися один з 

одним, хочуть здобути якісну освіту. 

  Місія школи.  

Основний напрямок освіти - адаптація учнів до життя в сучасному 

суспільстві на основі компетентнісно-орієнтованого підходу та одержання 

середньої загальної освіти. Технології навчання підбираються так, щоб кожен 

учень був залучений в активну навчальну діяльність в зоні його найближчого 

розвитку, щоб кожен учень відчував себе в школі комфортно. 

Виходячи з цілей роботи школи, пріоритетних проблем, зміст 

освітнього процесу буде представлено наступними аспектами: 

   1.Діяльність аналітичної служби по здійсненню моніторингу якості   

освіти в школі. 

     2. Діагностика навчальних та особистісних можливостей учнів через 

ведення Картки особистості учня 

3.Розвиток особистісно - смислової сфери школярів 

4.Збереження і зміцнення здоров'я учнів 

5.Забезпечення особистісного самовизначення учнів через 

ПОРТФОЛІО  

6.Реалізація державних освітніх стандартів 

7.Забезпечення самореалізації учнів в різних видах інтегративної  

діяльності. 

   

Принцип управління.  

1. Пошана до індивідуальності і цінності кожного працівника 

школи 
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2. Підтримка відкритих і довірчих стосунків, взаємоповага 

працівників один до одного  

3. Відповідальність за навчання і підвищення кваліфікації 

працівників  

4. Заохочення ініціативи кожного, забезпечення вільної творчої 

діяльності, заохочення прийняття на себе відповідальності в 

складних ситуаціях  

5. Правильна розстановка кадрів  

6. Оцінювання  результатів діяльності педагогічних працівників 

по досягненню поставленої мети, їх динаміці,  

внутрішньошкільних чинниках, які впливають на освітні 

результати.  

Мета програми:  

Збір, обробка, зберігання і розповсюдження достовірної інформації про 

якість  освітніх результатів в школі, а саме:  

1.Отримання  наочного уявлення про рівень навченості учнів з основних 

предметів навчального плану на І-ІІІ ступенях освіти через реалізацію 

комп»ютерної програми НМЦ м.Запоріжжя «Моніторинг навчальних 

досягнень учнів». 

2.Оцінка відносного рівня розвитку особистості учнів. 

3.Виявлення динаміки змін якості підготовки школярів з предметів 

навчального плану. 

4.Визначення чинників, що впливають на якість освіти учнів. 

5.Виявлення особливостей навчання в допрофільних і профільних класах. 

6.Зіставлення  оцінки вчителів і оцінок, одержані на ДПА та ЗНО з основних 

предметів. 

7.Побудова рейтингу  випускників  11 класу з  основних предметів і 

порівняння  з попередніми випусками учнів, з районними та міським 

показниками. 

8.На підставі інформації, одержаної в ході моніторингу якості освіти , 

реалізовувати відповідно  внутрішньошкільний контроль та планування 

роботи закладу. 

    Моніторинг якості освіти здійснити за наступними напрямами: 

- якість викладання й організації процесу навчання; 

- рівень навчальних досягнень , навченості; 
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- стан, ефективність інноваційної роботи в школі; 

- робота з батьками; 

- організація виховної роботи; 

- фізичне виховання і стан здоров'я школярів; 

- взаємозв»язок із зовнішнім середовищем; 

- аналіз кінцевих результатів функціонування школи. 

Методи реалізації програми:  

-аналіз документів;  

-анкетування;  

-спостереження;  

-діагностування; 

-проведення стартових, проміжних, підсумкових зрізів знань;  

-аналіз відвіданих уроків.  

        

Використовувати наступні види моніторингу:  

- інформаційний;  

- статистичний; 

- базовий;  

- управлінський  

- зовнішній  

   

     

 

Шкільна програма моніторингу якості освіти.  

   

  1.Критерії і показники оцінювання об’єктів моніторингу якості освіти 



55 
 

Об’єкт 

моніторингу  

Критерії оцінки показники оцінки 

Освітні 

результати 

(компетентності) 

Навчальні 

досягнення учнів 

 Фактичний запас знань з 

предметів  

 Сформованість предметних умінь 

і навичок 

  Надпредметні вміння  

навченість  Темпоритм праці учнів 

 Легкість засвоєння матеріалу 

(відсутність напруги, втоми, 

переживання задоволення від 

роботи)  

 Гнучкість в переключенні на нові 

способи і види роботи 

 Тривалість збереження засвоєного 

матеріалу  

Творчі досягнення   Результати участі в олімпіадах, 

змаганнях 

 Сертифікати (заходів та курсів 

системи додаткової освіти, освітніх 

тестувань з предметів   тощо .    

Умови 

досягнення 

освітніх 

результатів  

Методичні 

ресурси  

 Підвищення кваліфікації вчителів  

 Стабільність основного складу 

колективу 

 Забезпеченість кабінетів 

методичними матеріали та 

обладнанням 

  Час доступу до персональних ПК  

(для вчителів та учнів)  

 Забезпеченість бібліотеки 

   



56 
 

Валеологічні 

ресурси  

 Валеологічна крива розкладу 

 Кількість учнів у класах  

Ресурси 

одержання 

додаткової освіти  

 Додаткові освітні послуги в 

закладі (види, вартість, потреба)  

 Запити учнів і батьків  на 

додаткові освітні послуги  

 Включення учнів в систему 

додаткових освітніх послуг у закладі 

(факультативи, гуртки)  

  

Ціна досягнення 

освітніх 

результатів  

Навантаження 

учнів  

 Число  контрольних робіт, 

тематичних оцінювань за одиницю 

часу (семестр, рік)  

 Час, який витрачається на 

підготовку до різних видів контролю 

(їх трудомісткість)  

 Час, який витрачається на 

виконання домашніх завдань (з 

предметів, за семестрами,з а 

паралелями тощо) 

Навантаження  

вчителів  

Різноманітність видів виконуючого 

навантаження в роботі з учнями 

Різноманітність видів виконуючого 

навантаження в педагогічному 

колективі  

Трудомісткість (час, який 

витрачається на підготовку)  

Рівень здоров»я  

(учнів, педагогів)  

 Динаміка зору  

 Динаміка захворювань  

 Динаміка травматизму  
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Моніторинг якості освіти: взаємозв’язок критеріїв, показників і  методик.  

Критерії оцінки  Показники оцінки  Методика збору  

                             Об’єкт: освітні ресурси  

Навчальні 

досягнення 

Фактичний запас знань з  

предметів  

Тести  

Діагностичні контрольні 

роботи (ДКР)  

Зовнішнє тестування 

Сформованість 

предметних умінь і 

навичок 

Тести   

Діагностичні контрольні 

роботи (ДКР) 

Надпредметні вміння Діагностична методика 

«Навички навчальної 

діяльності»  

Навченість  Темп просування в 

освоєнні знань і 

формуванні вмінь  

Може бути діагностована 

психологом з використанням 

психологічних методик 

діагностики та інші  

 

Спостереження вчителя за 

просуванням учнів за рівнями 

навчальної діяльності 

Легкість засвоєння 

матеріалу (відсутність 

напруження, втома, 

переживання 

задоволення від роботи)  

Гнучкість в 

переключенні на нові 

способи і прийоми 

роботи  

Міцність збереження 

засвоєного  матеріалу  

Творчі успіхи  Результати участі в 

олімпіадах, змаганнях 

Портфоліо учня 

Сертифікати (заходи  і 

конкурси системи 

додаткової освіти, 

Портфоліо учня   
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освітніх тестувань з 

предметів  

                                   Об’єкт: умови досягнення освітніх результатів  

Методичні 

результати 

Підвищення кваліфікації 

учителів  

Портфоліо вчителя  

Стабільність основного 

складу педагогічного 

колективу  

Освітній паспорт школи  

Оснащеність кабінетів 

методичними 

матеріалами й 

обладнанням  

Освітній паспорт школи 

Забезпеченість 

підручниками і НМК 

Освітній паспорт школи 

Час доступу до 

персональних 

комп’ютерів (для 

вчителів та учнів ) 

Освітній паспорт школи 

Забезпеченість 

бібліотеки  

Освітній паспорт школи 

Валеологічні 

ресурси 

Валеологічна крива 

розкладу 

Гігієнічні умови до розкладу 

уроків  

Кількість учнів у класах Освітній паспорт школи 

Ресурси 

одержання 

додаткової 

освіти 

 Додаткові освітні 

послуги (види, вартість, 

потреба)  

Освітній паспорт школи 

Запити учнів і батьків на 

додаткові освітні 

послуги  

Анкетування, опитування  

Включеність учнів у 

истему додаткової 

освіти у школі 

Освітній паспорт школи 
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                                 Об’єкт: ціна досягнення освітніх результатів  

Навантаження 

учнів  

 Число перевірочних, 

контрольних робіт  та 

тематичних оцінювань 

за одиницю часу 

(семестр тощо)  

 

Освітній паспорт школи  

 Час, який 

витрачається на 

підготовку до різних 

видів атестації (їх 

трудомісткість)  

 

Самообслуговування 

(хронометраж)  

 Час, який 

витрачається на 

виконання домашніх 

завдань (з предметів, за 

семестрами, за 

паралелями тощо) 

Самообслуговування 

(хронометраж) 

Навантаження 

вчителів 

Різноманітність видів 

виконуючого 

навантаження в роботі з 

учнями 

Портфоліо вчителя  

Різноманітність видів 

виконуючого 

навантаження в 

педагогічному колективі  

Портфоліо вчителя 

Трудомісткість (час, 

який витрачається на 

підготовку 

Портфоліо вчителя 

Рівень здоров»я 

(учнів, педагогів)  

Динаміка зору Медична статистика  

Динаміка захворювань Медична статистика 
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Динаміка травматизму Медична статистика та аналіз 

складених актів Н-Н 

   

                                   

№  Показники 

моніторингу  

Види моніторингу  Частота 

моніторингу 

інформації  

Хто збирає 

інформацію?  
            

                                        1.1. Освітні результати: навчальні досягнення 

1  Фактичний запас 

знань з предметів  

            Тричі на рік Кер мо 

2  Сформованість 

предметних умінь  

              Тричі 

тем.оцінюв 

   

3  Сформованість  

умінь навчатися 

              один    

                                       1.2. Освітні результати: здатність до навчання 

(навченість) 

1  Темп просування     

в засвоєнні знань 

та формуванню 

умінь  

              За графіком 

темати.оцінювань 

   

2  Легкість 

освоєння 

матеріалу 

(відсутність 

напруження, 

втоми 

переживанння 

задоволення від  

роботи)  

              Психолог 

Спостереження 

Відвідування 

уроків 

   

3  Гнучкість у 

переключенні на 

основні способи і 
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прийоми роботи  

4  Міцність 

збереження 

засвоєного 

матеріалу  

              Тестова первірка    

                                    1.3. Освітні результати: творчі успіхи  

1  Результати участі 

в олімпіадах, 

змаганнях 

              двічі    

2  Сертифікати 

(заходи  і 

конкурси системи 

додаткової 

освіти, освітніх 

тестувань з 

предметів 

              двічі    

Умови досягнення освітніх результатів: методичні результати  

1  Підвищення 

кваліфікації 

учителів  

              раз    

2  Стабільність 

основного складу 

педагогічного 

колективу  

              двічі    

3  Оснащеність 

кабінетів 

методичними 

матеріалами й 

обладнанням  

              двічі    

4  Забезпеченість 

підручниками і 

НМК 

  

інф 

           двічі    

5  Час доступу до 

персональних 

              Чотири рази    
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комп»ютерів (для 

учителів та учнів  

6  Забезпеченість 

бібліотеки  

              раз    

      2.2. Умови досягнення освітніх результатів: валеологічні ресурси 

1  Валеологічна 

крива розкладу 

                  

2  Кількість  учнів у 

класі 

              тричі    

 2.3. Умови досягнення освітніх результатів: ресурси одержання додаткової 

освіти  

1   Додаткові 

освітні послуги 

(види, вартість, 

потреба)  

              раз    

2  Запити учнів і 

батьків на 

додаткові освітні 

послуги  

              раз    

3  Включеність 

учнів у систему 

додаткової освіти 

у школі 

              двічі    

 

             3.1. Ціна досягнення освітніх результатів: навантаження  учнів  

1  Кількість 

перевірочних, 

контрольних 

робіт та інших 

видів атестації за 

одиницю часу  

              Викон навчал 

плану двічі 

   

2  Час,який 

витрачається  на 

              Хронометраж    
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підготовку до 

різних видів 

атестації (їх 

трудомісткість) 

раз 

3  Час,який 

витрачається  на 

виконання 

домашніх завдань 

(з предметів, за 

семестрами, за 

паралелями і т. 

п.) 

              Самохроно 

метраж раз 

   

                          3.2. Ціна досягнення освітніх результатів: навантаження  

вчителів  

1  Різноманітність 

видів 

виконуючого 

навантаження в 

роботі з учнями 

              двічі    

2  Різноманітність 

видів 

виконуючого 

навантаження в 

педагогічному 

колективі  

              раз    

3  Трудомісткість 

(час, який 

витрачається на 

підготовку 

              самохроном    

 3.3. Ціна досягнення освітніх результатів: навантаження  учнів : рівень 

здоров’я (учнів, педагогів)  

1  Динаміка зору             один    

2  Динаміка 

захворювань 

              один    
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3  Динаміка 

травматизму 

              тричі    

   

                  

 Види інформації, яка збирається в освітньому закладі  

   

Види інформації  Періодичність 

збору  

Основні користувачі 

інформації  

                            Навчальна діяльність  закладу 

Результати підсумкової 

атестації випускників  

1-2 раза на рік  РВО, адміністрація, 

вчителі, батьки  

Якість  знань, навченості з 

предметів  

1 раз на семестр  Адміністрація  

Вивчення індивідуальних 

нахилів учнів  

Протягом року Адміністрація, вчителі, 

батьки ,психолог 

Результати психологічного 

тестування: інтелект, пам»ять  

1 раз на рік  Вчителі, учні, психолог  

Результати досягнень учнів  1 раз на рік  Всім  

Загальна якісна успішність  2 раза на рік  Вчителі, батьки  

Зайнятість випускників  1 раз на рік  Всім  РВО 

   

Результати вхідного, 

проміжного і  підсумкового 

контролів ЗУНів учнів  

3 раза на рік  Педагогічний колектив 

,РВО 

Результати навчання 

підвищеного рівня  

1 раз на семестр  Всім  

Олімпіади  За планом  Всім  

Результати працевлаштування 

учнів  

1 раз на рік  Адміністрація ,РВО 
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(вересень)  

Контрольно-методичні зрізи з 

предметів  

За графіком  Педагогічний колектив, 

МО  

                                                          Позакласна робота 

                                           (виховна робота, додаткова освіта)  

Рівень вихованості 1 раз на рік  

   

Всім  

Сформованість моральних 

знань і переконань  

2 раза на рік  Класний керівник, 

батьки 

Вивчення соціуму учня  одноразово  Соціальний педагог, 

класний керівник  

Соціалізація дитини  1 раз на рік Адміністрація, класний 

кероівник 

Задоволеність послугами 

додаткової освіти  

1 раз на рік  

   

Адміністрація  

Зайнятість в гуртках і секціях  1 раз на рік  

   

Адміністрація  

Виховна  позиція батьків 1 раз на рік 

   

Адміністрація, вчителі  

Комфортність у школі  1 раз на рік     

Ефективність шкільного 

самоврядування  

1-2 раза на рік  Психолог,  

Рівень підготовки до 

самостійного життя  

1 раз на рік  Психолог, 

адміністрація, вчителі  

                                                                  Педагогічний колектив  

Кваліфікація  1-2 раза на рік  Адміністрація, Керівник 

МО ,РВО 

Задоволеність професійною 1-2 раза на рік  Адміністрація 
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діяльністю і психологічним 

кліматом у колективі  

Рівень професійної 

компетентності  класного 

керівника 

1 раз на рік  Адміністрація 

 Рівень володіння 

педагогічними технологіями  

1 раз на рік  Адміністрація ,вчителі  

Динаміка професійного 

зросту  

На рік  Адміністрація 

Готовність до інноваційної 

діяльності  

Одноразово Адміністрація 

Самоосвіта, готовність до 

самоосвіти  

Одноразово Вчителі  

                                                        Комфортність освітнього середовища  

Здоров’язберігаюча діяльність НЗ (побут.травмвтизм, ОП, ПБ,ПДР…) 

Підвищення соціально-побутових умов навчання і виховання  

Задоволеність якістю ОП (батьків, учнів)  

Психологічний клімат у колективі  

Комфортність  

Психологічний аспект спілкування  

                             Навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення 

                             Навчально-

методичне, матеріально-

технічне забезпечення 

 1 раз на 5 років  Адміністрація, відділ 

освіти,  

Забезпеченість кабінетів 

сучасними дидактичними 

матеріалами  

                 ___     

Розвиток МТБ                  -----     

літературою  1 раз на рік  Бібліотекар  
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Виконання санітарно-технічних норм  

Залучення додаткових джерел фінансування  

Забезпеченість навчально-методичними матеріалами  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про педагогічну раду  

Стаття 39. Закону України «Про освіту» 

Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти 

1. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження 

якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором. 

2. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна 

рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти. 

Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не 

менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають 

брати участь у засіданнях педагогічної ради. 
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Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти: 

планує роботу закладу; 

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) 

виконання; 

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, 

включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, 

видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та 

інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з 

іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та 

інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та 

проведення громадської акредитації закладу; 

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

3. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти: 

органи самоврядування працівників закладу освіти; 

органи самоврядування здобувачів освіти; 

органи батьківського самоврядування; 

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 
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4. У закладах загальної середньої освіти можуть функціонувати методичні об’єднання, що 

охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного 

спрямування. 

Положення про педагогічну раду  

I. Загальні положення 

1.1. Педагогічна рада  є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань 

діяльності закладу. 

1.2. Колективне обговорення на засіданнях педагогічної ради не порушує принципу 

одноосібності в управлінні школою. Завдяки педагогічній раді одноосібність поєднується з 

довірою до компетентних осіб педагогічного колективу, здатних об'єктивно й правильно 

вирішувати питання навчально-виховного процесу. Колективне обговорення сприяє 

демократизації управління навчально-виховним закладом. 

II. Правові засади діяльності педагогічної ради 

2.1. Педагогічна рада керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту» та «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, Статутом . 

2.2. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що 

стосуються її діяльності. 

III. Порядок створення педагогічної ради 

3.1. Педагогічна рада створюється наказом директора . 

3.2. До складу педагогічної ради входить весь педагогічний колектив, органи громадського 

самоврядування НВК 

3.3. Термін повноважень педагогічної ради визначається наказом директора школи.  

 ІV. Повноваження педагогічної ради 

4.1.Педагогічна рада розглядає питання: 

• вдосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

• планування та режиму роботи НВК; 

• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні; 

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного 
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досвіду; 

• надання дозволу випускникам  проходити державну підсумкову атестацію на базі 

вищих навчальних закладів системи освіти; 

• про нагородження учнів золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» та срібною 

медаллю «За успіхи у навчанні»; 

• морального й матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу; 

• притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання учнями та 

працівниками закладу своїх обов'язків. 

4.2. Педагогічна рада в разі необхідності обговорює й інші питання робо 

ти закладу освіти. 

V. Регламент роботи педагогічної ради 

5.1.  Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи НВК , але не менш ніж 4 

рази на навчальний рік. Конкретну дату проведення засідання визначає адміністрація 

закладу. Перед проведенням педагогічної ради видається наказ і розробляється  робочий 

план. 

5.2.  Головою педагогічної ради є директор, заступником — заступник директора з 

навчально-виховної роботи. 

5.3.  Секретаря педагогічної ради обирає педрада відкритим голосуванням з числа членів 

педагогічного колективу терміном на 1 рік. 

5.4.  Секретар ради своєчасно сповіщає про засідання всіх членів педагогічної ради, веде 

книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень. До початку 

засідання педради перевіряє присутність членів педагогічної ради, з'ясовує причини 

відсутності окремих педагогів. 

5.5.  Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. За неявку на засідання без 

поважної причини директор має право притягати до дисциплінарної відповідальності. 

5.6.  Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь щонайменше дві 

третини її складу за списком. 

5.7.  Головує на засіданнях педагогічної ради директор. На початку кожного засідання 

повідомляють про кількість присутніх та відсутніх членів педагогічної ради, причини їхньої відсутності; 

узгоджують порядок денний засідання й регламент роботи відкритим голосуванням. Кожне 

ухвалене рішення педради затверджують відкритим голосуванням. 
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 5.8. У разі процедурних помилок під час розгляду питань, винесених на засідання 

педагогічної ради, голова ради ставить питання на повторний розгляд, рішення якого є 

остаточним. 

5.9. Кожен протокол педагогічної ради підписують голова і секретар ради. 

VI. Виконання рішень педагогічної ради 

На підставі рішення педагогічної ради окремі його пункти директор затверджує наказом 

по школі, в якому визначено відповідальних за виконання й термін виконання. 

Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення. 

 

Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема й в навчально-

виховному процесі. Сучасний світ не стоїть на місці, і першими будуть ті, хто володіє 

знаннями. Жодна реформа не зможе змінити будь-що в системі освіти, якщо вчитель сам 

не зміниться, і тим самим не змінить підходи до організації навчально-виховного 

процесу.  

Школа отримала можливість самостійно обирати орієнтири і цільові установки власної 

діяльності. В умовах демократизації шкільного життя, переходу до громадсько-державної, 

фасилітативної моделі управління навчальними закладами, що зумовлено Національною 

доктриною розвитку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу 

- педагогічної ради. 

Розуміючи це, ми змінили підходи й до організації і проведення  педрад. Щоб 

посилити демократичні засади управління НВК,  при підготовці і проведення педрад ми 

стали залучати  учнівське самоврядування, батьківський комітет, раду НВК. На всіх 

засіданнях постійно запрошений власник – сільський голова Г.П.Римарчук. Ці заходи 

підвищили роль педагогічної ради, яка стала дійсно дорадчим колегіальним організмом 

управління  НВК. 

«Педагогічна  рада школи —постійно діючий колегіальний орган управління навчальним 

закладом», — записано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від від 27 серпня 2010 р. № 778).  Це ж саме 

зазначається в ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» .  
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Одним із напрямків роботи заступника директора з навчально-виховної роботи є участь в 

плануванні, підготовці, проведенні педагогічних рад, здійснення методичного забезпечення 

педагогічної ради, створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради, залучення 

педагогів до  активної участі в підготовці і проведенні педагогічних рад. 

Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості питань на одне 

засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відповідальних за його підготовку. 

З нашого досвіду відомо, що оптимальною кількістю питань, які розглядаються на 

засіданні педради, може бути два. Одне з них основне, яке розглядає актуальні аспекти 

діяльності педагогічного і учнівського колективів, друге — інформаційного характеру. 

Загальних рецептів щодо вибору тематики засідань педради бути не може. Вона 

розробляється з урахуванням особливостей та потреб конкретного навчального закладу і 

спрямована на глибоке розкриття питання та максимальне залучення вчителів до участі в 

його обговоренні. Спрямованість тематичних засідань педради значною мірою визна-

чається науково-педагогічною проблемою, над реалізацією якої працює загальноосвітній 

навчальний заклад. 

Тематика засідань педради, як правило, визначається в кінці навчального року, 

виходячи з проблеми школи, потреб педколективу, аналізу стану навчально-виховного 

процесу, бесід з керівниками проблемно-динамічних груп, активом учителів, батьківським 

колективом і учнівськими організаціями. 

Перше засідання педради проводиться до початку навчального року, в кінці серпня, і 

присвячене, як правило, аналізу роботи НВК за минулий навчальний рік та обговоренню 

завдань на наступний.  

На першому засіданні потрібно ознайомити присутніх з річним планом роботи НВК та 

подати на затвердження радою НВК,про використання годин варіативної складової 

робочого навчального плану, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, 

про стан методичної роботи в освітньому окрузі, про роботу бібліотеки та забезпечення 

учнів шкільними підручниками, про стан оздоровлення та харчування учнів, затвердити 

варіанти програм, підручників, особливості роботи окремих педагогів (робота за 

авторськими програмами, апробація педагогічних інновацій тощо). 

Засідання педради, на якому розглядається питання про допуск до складання ДПА, 

переведення у наступні класи та випуск учнів, може проводитись у декілька етапів. 
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Я хотів би застерегти новопризначених керівників від формалізму в проведенні цих 

педрад. У більшості з них заслуховуються повідомлення класних керівників, а точніше, 

цифрові дані про кількість учнів у класі, їх освітні досягнення, наявність учнів з високим 

рівнем навчальних досягнень, учнів з особливими потребами тощо. Ці дані необхідні, але 

їм має передувати стислий аналіз роботи вчителів з класним колективом учнів, виявлення 

невикористаних резервів, накреслення конкретних шляхів удосконалення наявних 

результатів. 

Оскільки ці засідання педради є стандартними, доцільно класного керівника озброїти 

орієнтовною пам'яткою, яка може бути побудована за таким алгоритмом: 

1. Охарактеризуйте особливості  учнівського колективу. 

2. Дайте аналіз результатів навчально-виховної роботи в класі. 

3. Вкажіть основні фактори, які вплинули на покращення успішності та якості 

освітніх досягнень учнів. 

4.Вкажіть основні причини, які спричинили зниження якості навчальних досягнень 

учнів, рівня їх вихованості та розвитку. 

5. Підготуйте статистичні дані про стан успішності учнів класу. 

 6. Дайте пропозиції щодо подальшого удосконалення навчально-виховної роботи 

в класі (НВК). 

Вчити педагогів умінню правильно висвітлювати питання — один із шляхів подолання 

формалізму в оцінці їх праці, її результативності. 

Позачергове (позапланове) засідання педради може бути присвячене підсумкам 

атестації роботи освітнього закладу. На таких засіданнях обов’язково заслуховується 

доповідь директора установи чи голови атестаційної комісії (перевіряючого), а також 

представника відповідного органу освіти. 

Позапланове засідання педради — одне з найважчих, оскільки багато чого неможливо 

запрограмувати, передбачити. Тому тут важливі   об’єктивність в оцінці роботи закладу в 

цілому та конкретно кожного вчителя і класу з боку перевіряючих; правильна позиція 

керівництва та адекватна  реакція педколективу на наявні недоліки в роботі. Позиція 

директора має бути принциповою, самокритичною, об'єктивною. 
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Проводити таке засідання педради директор повинен з посиленим почуттям 

відповідальності, для чого йому необхідно заздалегідь ознайомитись зі змістом довідки 

про перевірку НВК, для того, щоб забезпечити здорову атмосферу засідання педради, 

надати йому відповідного спрямування, що сприяло б удосконаленню навчально-

виховного процесу. 

 

Підготовка до педради 

Важливе місце в роботі директора  займає підготовка до чергового планового, тематичного 

засідання педради. 

Процес підготовки засідання педради включає: узгодження його теми, ознайомлення з 

літературою щодо визначеного питання, вивчення шкільної документації, розробку плану 

підготовки до педради, створення комісії (робочої або творчої групи) для її підготовки. 

До складу такої комісії (творчої, робочої, динамічної групи) входять керівники методичних 

об'єднань, проблемно-динамічних груп, найбільш досвідчені вчителі. Доцільно до підготовчої 

роботи залучити якнайбільшу кількість зацікавлених осіб з метою всебічного вивчення 

проблеми, збору потрібної інформації. 

Комісія розробляє план підготовки до педради, який може складатися за такою схемою: 

 

№ 

 

Зміст роботи 

 

Термін виконання 

 

Відповідальна особа 

 

    

Важлива роль під час підготовки до педради надається діяльності методичного активу 

вчителів, які глибоко вивчають теорію даного питання, наявний  педагогічний досвід, 

результативність самоосвіти, організовують, взаємовідвідування уроків, готують тематичні 

виставки тощо. 

   Доцільно підготувати невеличку виставку методичних матеріалів, методичний бюлетень, 

вивісити список літератури тощо. 



75 
 

 

Алгоритм підготовки педагогічної ради 

1. Планування тематики педагогічної ради на рік. 

2. Видача наказу про підготовку до педагогічної ради. 

3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради. 

4. Створення ініціативної групи з підготовки засідання педагогічної ради. 

5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи педради. 

6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради. 

7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями 

теоретичних основ питань і проблем, що виносяться на педраду. 

8. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, 

аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).] 

9. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада». 

10. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти' 

вивчення. 

11. Створення моніторингу питань, що виносяться на педраду. Використання 

результатів внутрішньошкільного контролю. 

12. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній 

раді. 

13. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу. 

14. Розробка проекту рішення. 

      Успішність роботи засідання педради значною мірою залежить від своєчасного та 

систематичного контролю за його підготовкою з боку директора,  який знайомиться з роботою 

кожного члена комісії щодо підготовки засідання педради, надає  відповідну допомогу. На 

нараді при директорові обговорюється хід підготовки засідання педради, зміст доповіді і  

проект рішення засідання. 

Важливим фактором підвищення ефективності засідання педради є якість доповіді. Основу 

її змісту мають бути покладені провідні ідеї державної політики в галузі освіти, досягнення 

психолого-педагогічної науки з даної проблеми, моніторингові дослідження стану її 

вирішення н школі. Доповідь має містити в собі аналіз діяльності педагогічного колективу в 

цілому та окремих його членів щодо питання, яке розглядається,   досягнень та недоліків у 

роботі учасників навчально-виховного про-матеріали спостережень, досліджень, об'єктивні 

та достовірні факти з життя школи, порівняльні дані, обґрунтовані висновки та судження, її і 
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накликають позитивну реакцію педколективу, забезпечують необхідний зворотній зв'язок зі 

слухачами. 

       Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною вдатися з дуже 

короткого вступу, змістовної (основної) частини та висновків, рекомендації щодо покращення 

роботи з відповідного питання. 

Кожен виступ учителя на засіданні педради має бути конструктивним, аргументованим, 

логічним, насиченим конкретними пропозиціями щодо удосконалення навчально-

виховного процесу.  

У зв'язку з цим учителів потрібно вчити активно, по-діловому виступати на засіданнях 

педради, виконуючи такі вимоги: 

• дотримуватись чіткого регламенту виступів (5—7 хв.); 

• виступати відповідно до питання, яке обговорюється, давати конкретні пропозиції до 

рішення; 

• сприяти створенню спокійної та ділової обстановки; 

• робити критичні зауваження об'єктивно та обґрунтовано; 

• сприймати критику як фактор, що сприяє покращенню якості роботи. 

Кожне засідання слід починати з повідомлення про кількість присутніх і відсутніх членів 

педради (вказати на причини відсутності). Потім затверджується порядок денний роботи 

засідання. Далі з інформацією про стан виконання рішення попередньої педради виступає, як 

правило, директор. За інформацією педрада приймає рішення про зняття питання з контролю. 

Уразі невиконання окремих пунктів рішення попередньої педради педколективу 

повідомляються причини та заходи щодо забезпечення їх виконання. 

На ефективність роботи педради впливає чітке дотримання регламенту (доповідь — 25-30 хв., 

співдоповідь — 10—15 хв; виступи — 5—7 хв.). 

Велике значення має також культура проведення засідання педради: дотримання етичних 

норм спілкування, адміністративна культура, ділова атмосфера. 

Слід враховувати мотиви, які змушують учителів виступати, забезпечувати доцільну 

послідовність та спрямованість при суворому дотриманім регламенту. Обговорення має носити 

дискусійний характер. 
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Директор як голова засідання педради забезпечує активність учителів тактовними і 

уважним ставленням до виступаючих, створенням ділової та доброзичливої атмосфери; 

підтримкою ініціативи вчителів, впевненості кожного вчителя в тому, що до його думки 

прислуховуються і враховують під час прийняття рішення. 

Проведення засідань педагогічної ради є показником рівня творчої атмосфери в колективі, 

його професіоналізму.  

У прийнятому рішенні, перш за все, дуже стисло викладається теоретична основа теми 

обговорення, дається її обґрунтування, чітко і точно формулюються завдання, які ставляться 

перед учителями та адміністрацією, перераховуються шляхи і методи реалізації завдань із 

визначенням відповідальних осіб і строків виконання. 

Рішення педради фіксується у спеціальному документі — протоколі, які нумеруються 

упродовж календарного року. 

У протоколі вказують такі реквізити: рішення педради (назва виду документа), дата 

проведення педради, заголовок до тексту, текст, підписи голови і секретаря засідання. 

Текст протоколу складається з двох частин: вступної й основної. У вступній частині вказуються 

прізвища та ініціали голови і секретаря засідання, кількість присутніх і відсутніх на засіданні, 

порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду, із зазначенням 

доповідачів по кожному з них. Основний текст протоколу викладається за розділами: 

«Слухали», «Виступили», «Постановили». Підписи голови та секретаря на протоколі є 

обов'язковими. 

Для того, щоб рішення педради було оптимальним, воно повинно відповідати таким 

вимогам: 

• бути науково обгрунтовним, тобто випливати з глибокого розуміння закономірностей 

педагогічного процесу, враховувати вікові та індивідуальні особливості тих осіб, щодо 

яких приймається рішення; 

• бути своєчасно прийнятим і природно випливати із ситуації, що склалася; 

• бути результатом осмисленого, наукового аналізу ситуації і водночас оригінальним, 

нешаблонним; 

• забезпечувати аргументованість, без якої рішення не має педагогічної цінності; 

• висвітлювати суть питання, яке розглядається; 
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• мати оптимальну кількість пунктів (5-7); 

• бути чітким, лаконічним, конкретним; 

  • адресувати кожний пункт рішення конкретно вчителеві чи групі вчителів із вказівкою, що і 

коли їм  необхідно зробити; 

• передбачати строки виконання не більше 1,5-2 місяців, тобто до чергового засідання 

(за випадком, коли розглядаються стратегічні завдання, які вимагають 

довгострокового виконання); 

• бути конструктивним, відображати єдині вимоги, розраховані на певний позитивний 

результат; 

забезпечувати розуміння необхідності рішення всіма виконавцями; 

• враховувати індивідуальні можливості виконавців, особисті якості, здібності, 

досвід як основу для реального його виконання; 

• визначати чітко організацію проміжного і підсумкового контролю за виконанням 

рішення; 

• забезпечувати зняття з контролю рішень, які виконані. 

Рішення педради ставиться адміністрацією на контроль, приймається адміністративне 

рішення (наказ ),  накреслюються шляхи його реалізації, у разі виконання рішення знімається 

з контролю. 

Своєчасний та систематичний контроль за виконанням рішень педради, інформація на 

черговому засіданні про стан реалізації попередніх рішень дисциплінує педколектив, 

підвищує його відповідальність за розв'язання поставлених завдань, сприяє удосконаленню 

роботи загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Алгоритм ведення засідання педради: 

• починати засідання в призначений час; 

• доповісти про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини їх відсутності; 

• затвердити відкритим голосуванням порядок денний; 

• затвердити регламент роботи педради та дотримуватись його; 

• проінформувати про виконання рішень попереднього засідання педради; 

• надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим; 

• запропонувати виступаючим висувати конструктивні ідеї, корисні для всіх, реальні для 
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виконання; 

• стежити за реакцією членів педради, увагою, дисципліною, сприяти їх участі в роботі 

засідання; 

• у разі потреби під час засідання коригувати виступи діловими репліками, спрямовувати 

виступаючого, дотримуватись порядку денного; 

• не допускати закритих для обговорення тем, некоректних зауважень, бути толерантним, 

прислухатись до думки інших; критикувати потрібно конструктивно; 

• підвести підсумки після обговорення проблеми; накреслити шляхи вирішення питання, 

що розглядається; 

• зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, змін, уточнень 

затвердити його відкритим голосуванням; 

• оголосити закінчення роботи педради; 

• надати можливість членам педради виступити з довідками, зауваженнями щодо 

ведення засідання педради. 

 

Орієнтовний алгоритм  реалізації рішень педради: 

1. Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, журналу контролю, 

книги наказів, картки контролю, інше). 

2. Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення нарад, засідань 

методоб'єднань тощо). 

3. Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів щодо його 

реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведення теоретичних семінарів, 

навчально-методичних тренінгів, вивчення та впровадження кращого досвіду роботи; 

апробація різних педагогічних інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо). 

4. Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, факультативів, курсів за 

вибором, позакласних заходів; проведення директорських контрольних робіт, зрізів 

навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їх розвитку та вихованості; анкетування, 

співбесіди з учнями, учителями, батьками тощо). 

5. Аналіз стану реалізації рішення. 

6. Зняття з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання 

рішення педради; відмітка про це в журналі або картці контролю, файлі). 
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Контроль за реалізацією рішень педагогічної ради 

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки 

виконання рішень педради, яка кожного року у складі  ЧОТИРЬОХ чоловік обирається на 

серпневому засіданні. Результати перевірки фіксуються в спеціальній карті контролю  за 

такими пунктами:  

 

 

Картка контролю  

за виконанням рішень педагогічної ради 

Тема педради - «Про підсумки першого року апробації навчальних програм у НВК » 

Дата проведення – 20 червня  2009 року 

№ Зміст питання, яке 

контролюється 

Виконавець Термін 

виконання 

Дата 

зняття з 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Продовжити проведення 

шкільної апробації 

навчальних програм для 

реалізації варіативної 

складової навчального 

плану у 2009/2010 н.р. 

Учителі -

предметники 

до 31.05.10 22.06.10 р  

2. Обговорити результати 

апробації на засіданні 

навчально-методичної 

ради, нараді при 

директорові 

Учителі –

предметними,  

заступники 

директора 

22.12.2009 

р. 

23.03.2010р 

22.06.10 р  

3. Організувати  для 

педагогічних працівників, 

які залучені до апробації 

навчальних програм, 

консультації із науковими 

співробітниками 

лабораторії «Сільська 

Шеметило 

О.Г. 

за 

потребою 

22.06.10 р  
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 Контроль за виконанням – Кутинець С.Г., Черевко І.О., Данилик Р.П., Пасевич О.І. 

 

Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної ради, причому 

не з боку адміністрації, а з боку колег по роботі, яким колектив доручив цю справу, об'єктивна і 

вичерпна інформація  про стан їх виконання на кожному засіданні педагогічної ради 

дисциплінує колектив,сприяє дієвості і результативності педагогічної ради, підвищує її 

авторитет, формує причетність до виконання рішень у більшості членів педагогічного 

колективу, підносячи у такий спосіб  роль педагогічної ради як колективного органу 

управління діяльністю навчального закладу. 

Підвищенню ефективності роботи педради сприяє використання нетрадиційних форм її 

проведення («Вертушка», «Час пік», «Кольорові капелюшки», «Мозкова атака», 

«Регламентована дискусія» тощо). Вони потребують більш ретельної підготовки, наявності 

позитивного мікроклімату її педколективі; чіткого дотримання відповідної атрибутики; 

можливості використання саме даної форми для певної конкретної теми засідання. 

Проведення нестандартних педрад сприяє розвитку творчості учасників освітнього 

процесу, ініціативи, винахідливості, самостійності. 

Завдання директора — знайти найбільш раціональну форму проведення педради 

відповідно до специфіки теми та умов роботи школи, НВК. 

У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава. 

Ретельність підготовки до неї не означає, що виступати повинні тільки ті, кого визначили. Це 

привело б до зниження наукової вагомості педради і нівелювання будь-якої дискусії та 

критики. 

Це, перш за все,— рада! Зібрання однодумців! 

Потрібно вислухати різні точки зору, всебічно висвітлити питання, означити та обговорити 

те, що турбує всіх вчителів. 

школа» ВІППО 

4. Результати  апробації 

навчальних програм 

розглянути на засіданні 

педради в червні 2010 р. 

Творча група до 

20.06.10р 

22.06.10 р  
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Відтак педагогічні ради можуть і повинні стати дієвою школою педагогічної майстерності 

для всіх вчителів. 

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАД 

Першою й найголовнішою умовою розвитку творчого потенціалу учнів є творча робота 

вчителя.  Хороше знання навчальних програм та змісту підручників, зразкове володіння 

методикою – цього сьогодні вже замало вчителю, адже він повинен мати справді 

енциклопедичну освіту. 

Пройшли роки, коли вчитель для учня був чи не єдиним джерелом знань. Значно 

зросла поінформованість дітей. Навіть першокласники вперше переступають поріг школи 

вже не таким острахом, який колись опановував нас. 

Сьогодні школа в усьому змінюється, оновлюється й перебудовується. Нова соціально-

економічна ситуація ставить перед нами й нові вимоги. І педрада як орган колективно-

колегіального управління тепер мусить змінювати старі педагогічні уявлення та орієнтири. На 

наш погляд, саме це є основою того, що ми називаємо новими підходами до підготовки та 

проведення педагогічних рад. І це зовсім не означає абсолютного заперечення вчорашнього. 

Впровадження нових підходів, безумовно, передбачає наступність і подальший розвиток 

усього позитивного й передового, що було в традиційних підходах. 

На зміну традиційним приходять нові форми проведення педрад: педрада з елементами 

тренінгу, педрада — «круглий стіл», педагогічний аукціон, методична панорама, педрада — ділова 

гра, педагогічна дискусія, багатоступенева та багатоетапна педрада, педагогічно-методичний 

фестиваль, психолого-педагогічний ринг тощо. 

Саме ці форми перетворюють педраду в орган, який об'єднує вчителів, батьків, учнів 

спільною турботою про сьогодення і майбутнє шкільного життя, дозволяє відстоювати свою 

позицію, створює умови для підвищення педагогічної майстерності, змушує шукати ефективні 

форми роботи з дітьми, надихає на творчу співпрацю на підставі особистісно орієнтованого 

навчання і виховання підростаючого покоління, дає можливість почувати себе Вчителем — і 

знову сумніватися, шукати, апробувати, творити... 

Нетрадиційні форми проведення педрад досягають своєї мети, якщо в колективі панує 

доброзичлива обстановка, вчитель з радістю йде на роботу, адміністрація розуміє проблеми 
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вчителя, завжди допомагає їх розв'язанню, бачить у кожному педагогові та учневі творчу 

особистість, створює оптимальні умови для плідної роботи. 

Саме нетрадиційна педрада знаходить виходи, здавалося б, із безвихідних ситуацій, 

докопується до самої суті, до справжніх причин, приймає іноді несподівані, часом ризиковані 

рішення, які ведуть до позитивного результату. 

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних (англ. inter — взаємний, 

асі — діяти) методів у навчальній та виховній діяльності вчителя, в управлінській діяльності 

керівника навчального закладу. «Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти в процесі бесіди 

або діалогу з чимось (комп'ютером) або кимось (людиною).  

Отже, інтерактивне навчання — це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється 

взаємодія вчителя та учня. Які ж основні характеристики інтерактиву? 

Передусім — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає 

конкретні завдання. Одне з них — створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник 

процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним і сам процес 

навчання. 

Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників 

залучено до процесу пізнання, формулювання висновків, створення певного результату, де 

кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. 

Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не 

тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі 

форми кооперації та співробітництва. 

Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні 

вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, 

забезпечує виконання виховного завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися 

до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість 

змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. 

Найбільш відомі форми інтерактивних методів — «Велике коло», «Дзиґа», «Акваріум», «Дебати», 

«Мозковий штурм», «Джигсоу». 

Нагадаємо коротко про деякі з них. 
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За методом «Велике коло» група учасників процесу розміщується у великому колі. Ведучий 

формулює проблему, після чого протягом 10 хвилин кожен індивідуально записує свої пропозиції 

для її розв'язання. Учасники по колу зачитують свої пропозиції, група уважно вислуховує (не 

критикуючи) і голосує за кожним пунктом: включити чи не включити його в загальне рішення, 

фіксоване на дошці. Цю методику доцільно використовувати, якщо необхідно швидко визначити 

шляхи розв'язання певної проблеми. 

Метод «Акваріум» — форма діалогу, коли групі пропонують обговорити проблему «перед 

очима глядачів». Кожна мала група обирає того, кому вона може довірити вести діалог. Це може 

бути й кілька бажаючих. Усі інші виступатимуть у ролі глядачів. Цей метод дає можливість 

побачити кожного «збоку», зрозуміти, як відбувається спілкування, яка реакція на чужу думку, як 

аргументовано кожну тезу, як улагоджують конфлікт, що може назрівати в процесі дискусії. 

Кожен глядач має можливість порівняти почуте з особистою думкою та зробити певні 

висновки. 

Метод «Джигсоу» використовують для навчання або обговорювання в групах, склад яких 

змінюється в процесі роботи. Його специфіка полягає в тому, що кожен член первинної групи 

стає експертом одного з аспектів теми, яку вивчають в експертних групах. Після опрацювання 

своїх частин теми кожен учасник навчає інших, повернувшись до первинної групи, тобто учасники 

процесу вчать одне одного. Головна мета полягає в тому, щоб усі члени колективу однаково 

повно вивчили всі аспекти заданої провідної теми. Після того, як повністю завершився процес 

навчання та контролю в навчальних групах, здійснюється індивідуальна оцінка знань всіх учнів 

або формулюється загальне рішення. 

Для ведення педагогічної ради доречним вбачається обрання найбільш доступної та 

ефективної форми — індивідуальної, парної та групової роботи. Наведу приклад використання 

методів, що значною мірою підвищують ефективність проведення педагогічної ради. 

Індивідуальна робота за методом «вільного письма» полягає в тому, що автор протягом 5—7 

хвилин викладає на папері свої думки з проблеми, щоб з'ясувати, усвідомити, обміркувати певні 

ідеї або інформацію. Оскільки, за умовами даної методики, не слід звертати увагу на такі 

елементи письма, як граматика та орфографія, увага кожного зосереджується на вільному 

потоці думок, в ході якого суттєво активізується процес мислення. Не менш важливим 

елементом, з психолого-педагогічної точки зору, є вміння учасників взяти на себе 

відповідальність за висловлювання особистого погляду, бути впевненими у сприйнятті 

аудиторією своїх думок. 
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Результати індивідуальної роботи за методом «Вільного письма» обговорюють у парах 

протягом певного часу. У ході обговорення доцільно кілька разів змінити склад творчих пар з 

метою подальшого обміну інформацією та розширенням її змісту. 

Об'єднавшись, пари утворюють групи, які складають спільний заключний проект, 

використовуючи напрацьовані в парах тексти. Група обирає спікера, який презентує 

результати її роботи. 

Нові форми педрад, без перебільшення, перетворили їх на «мозковий центр», штаб 

передової думки, лабораторію майстерності педагогів.  

Приведу декілька форм нетрадиційних форм педради 

 

Педрада-диспут «Навчати чи виховувати?» 

Учителям запропонували поміркувати над такими проблемами: 

• Якою мірою модернізація освіти зачепила проблеми виховання? 

• Дитину треба приймати такою, якою вона є. Чи згодні ви з такою думкою? 

• Як ви гадаєте, чи не актуальний вже традиційний урок? Якщо ні, то в чому 

його переваги? 

На цій педраді вчителі виконували не тільки традиційні ролі учасників диспуту, але й були 

«конформістами», «критиками», «союзниками». Доповідачу довелося активно захищати свою 

позицію. Педрада-диспут сподобалась: обговорення проблеми було гострим, активним. 

Нудьгування та байдужості на цьому засіданні не було. Як рекомендації учасникам за-

пропонували закони диспуту: 

• диспут — вільний обмін думками; 

• на диспуті всі активні, в суперечці всі рівні; 

• кожен виступає та критикує будь-яку пропозицію, з якою не згоден; 

• говори, що думаєш, і думай, що говориш; 

• головне в диспуті — факти, логіка, вміння доводити; міміка, жести, вигуки як 

аргументи не прийнятні; 

• май мужність вислухати правду й не ображайся; 

• гостре, влучне слово заохочується; 

• перешіптування на місці, недоречні жарти заборонені; 
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  • тут немає спостерігачів, кожен — активний учасник розмови. 

Варіантом педагогічної ради є вирішення педагогічних ситуацій. Адміністрація вибирає банк 

складних педагогічних ситуацій, які пропонуються колективу до обговорення. 

 

Педагогічна рада — захист інновацій 

Кожній групі учасників педради (методоб'єднанню) дано завдання: попередньо 

підготуватися (ознайомитися з досвідом) і лаконічно (за 10-15 хвилин) викласти ідеї та 

особливості педагогічної інновації.  

Група обирає виконавців таких ролей: 

• автор-новатор — носій передових ідей, спікер групи; 

• оптимісти — захисники ідеї, її пропагандисти; 

• песимісти-консерватори і скептики — противники ідеї; 

• реалісти-аналітики, що здатні зважити всі «за» і «проти», зробити необхідні висновки. 

Залежно від кількості людей та обговорюваних інновацій можна виділити творчі групи за 

рольовими напрямками, а також групи типу «учень— учитель—батьки», «вчитель—керівник» 

тощо. Зрештою, педрада робить висновок про доцільність чи недоцільність інновації. 

 

Педагогічна рада — ділова гра 

Зміст ділової гри ґрунтується на імітації виробничих ситуацій, розв'язанні різних завдань. 

Для педагогічної ради-ділової гри необхідно виконання певних умов: 

1. Наявність проблеми й мети, які має вирішити педагогічний колектив. Наприклад, такі теми 

педрад-ігор:  

• гуманізація й демократизація взаємин у колективі;  

• модель учнівського самоврядування;  

• модель випускника;  

• захист ідей передового педагогічного досвіду; 

•  опанування інноваційних технологій;  

• розробка програм розвитку  тощо. 

2. Імітація реальних ситуацій за ролями (учень, батьки, директор, представники органів влади 

тощо). Організаторами виступають координатор, інтегратор, контролер, тренер. У грі беруть 
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участь учасники з методологічними позиціями (методолог, критик, методист, 

проблематизатор, програміст) та психологічними (лідер, незалежний, несприйнятий, 

нехтуваний). 

3. Реальна наявність інтересів та думок учасників. У великому колективі це забезпечують різні 

посадові статуси, суб'єктивна позиція, відповідальність різного ступеня тощо. Звичайно, під час 

проведення такої педради слід дотримуватися правил гри, стимулюючи учасників експертною 

оцінкою особистого й колективного внеску, оцінюванням результатів ігрової діяльності. 

Увесь процес організації педради-гри можна поділити приблизно на п'ять етапів: 

• перший етап — розробка гри, складання сценарію; 

• другий етап — організаційний: необхідно роз'яснити учасникам гри мету й зміст, 

ознайомити їх із    програмою та правилами, розподілити ролі, поставити конкретні завдання, 

призначити або вибрати експертів (журі), визначити регламент виступів; ролі можна 

розподілити за бажанням; 

• третій етап — розігрування ситуацій та пошук рішення всередині кожної групи. Робота в 

групі може відбуватися у вигляді «мозкового штурму», дискусії, тренінгу під 

керівництвом ігротехніка, обраного групою; 

• четвертий етап — підведення підсумків: експерти аналізують та узагальнюють 

результати, учасники ухвалюють колективне рішення. Під час оцінювання гри експерти 

(керівники) особливу увагу звертають на актуальність, реальність, економічність, 

оптимальність та оригінальність рішень; 

• п'ятий етап досить складний: потрібно перенести досвід мислення і діяльності з гри 

в реальне життя школи. 

Отже, педагогічна рада сучасного навчально-виховного комплексу  мусить функціонувати не 

лише як орган розгляду, а й як орган вирішення життєво важливих  питань. Вона може і 

повинна стати інструментом колективного управління НВК, допомогти розвинути творче 

мислення вчителя. 

Педагогічна рада походить від слова «радитися». Вона має приносити педагогічному 

колективу радість та задоволення, впевненість і натхнення. 

Саме цього я  і бажаю  вам у праці та в житті! 
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Додаток 1 

Орієнтовна пам’ятка для класного керівника 

( при переведенні учнів у наступні класи та допуску до складання ДПА) 

 

1. Охарактеризуйте особливості  учнівського колективу. 

2. Дайте аналіз результатів навчально-виховної роботи в класі. 

3. Вкажіть основні фактори, які вплинули на покращення успішності та якості 

освітніх досягнень учнів. 

4.Вкажіть основні причини, які спричинили зниження якості навчальних досягнень 

учнів, рівня їх вихованості та розвитку. 

5. Підготуйте статистичні дані про стан успішності учнів класу. 

 6. Дайте пропозиції щодо подальшого удосконалення навчально-виховної роботи 

в класі (НВК). 

Додаток 2 

Алгоритм підготовки педагогічної ради 

 

1. Планування тематики педагогічної ради на рік. 

2. Видача наказу про підготовку до педагогічної ради. 

3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради. 

4. Створення ініціативної групи з підготовки засідання педагогічної ради. 
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5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи педради. 

6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради. 

7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями теоретичних 

основ питань і проблем, що виносяться на педраду. 

8. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, 

аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів). 

9. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада». 

10. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення. 

11. Створення моніторингу питань, що виносяться на педраду. Використання 

результатів внутрішкільного контролю. 

12. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді. 

13. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу. 

14. Розробка проекту рішення. 

 

 

 

 

Додаток 3 

Залізницький НВК 

НАКАЗ  

10.01.2011 р                                                                                               № 6 

 

Про створення творчої  робочої групи  

з підготовки засідання педагогічної ради 
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З метою глибокого вивчення всебічного аналізу, якісної підготовки засідання 

педагогічної ради в межах Залізницького освітнього округу № 5 з питання « 

Формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості вчителя та учня з 

високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими 

дітьми» 

Н А К А З У Ю: 

І. Створити робочу групу в такому складі: 

1. Яневич О.П. – заступник директора з НВР – голова комісії 

Члени комісії: 

2. Занько Н.О. – директор Судченської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

3. Домашин Т.С. – заступник директора  з НВР Судченської ЗОШ І-ІІІ ст..; 

4. Гудько Л.В. – заступник директора з ВР Судченської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

5. Зінич Л.П. – директора Березновільської ЗОШ І-ІІ ст.; 

5. Швирид Н.І. – заступника директора з НВР Лобненської ЗОШ І-ІІ ст.; 

6. Жилко Р.П. – практичний психолог Залізницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

7. Шеметило О.Г. – вчитель української мови та літератури, «старший вчитель», 

«учитель- методист»; 

8. Жилко Ю.І. – голова ради Залізницької ЗОШ  І-ІІІ ст.. 

ІІ. Голові комісії Яневич О.П : 

- розподілити обов’язки серед членів творчої групи та провести  їх засідання, 

окреслити коло питань для обговорення на педраді; 

- розробити разом з координаційно-методичною радою округу до 21.01.11 р 

робочий план підготовки педради; 

- до 01.02.2011 р підготувати проект доповіді. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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Директор                       С.Г.Кутинець 

 

 

Голова ради 

Залізницького 

 освітнього округу № 5 

________ С.Г.Кутинець 

    22.01.2011 р 

ПЛАН 

підготовки до засідання педагогічної ради з питання 

«Формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості вчителя та учня з 

високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими 

дітьми» 

№ Заходи Відповідальний Термін Примітка 

1. Оголосити тематику педради. Створити 

творчу групу з підготовки та проведення 

педради 

Кутинець С.Г 10.01.11р  

2. Оформити виставку літератури проблеми 

педагогічної ради 

Бібліотекарі 

шкіл округу 

10.01- 

18.02 

 

3. Оформити та випустити методичний 

бюлетень щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми. 

Яневич О.П 

Домашич Т.С. 

Швирид Н.І. 

До 

01.02.11р 

 

4. Розробити анкету. Провести анкетування 

вчителів, батьків, учнів в межах округу 

Жилко Р.П. 

Приймак В.Г. 

До 

12.02.11р 
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Додаток 4 

Орієнтовний алгоритм  реалізації рішень педради: 

5. Розробити перелік питань для 

обговорення на педагогічній раді 

Члени творчої 

групи 

15.01.11р   

6. Скласти план проведення педради – 

«методичного дня». Вибір 

відповідальних за роботу мікрогруп 

Яневич О.П 

Домашич Т.С. 

15.01.11р  

7. Ознайомити педколективу з переліком 

питань  та літературою стосовно 

формування різнобічно розвиненої 

гармонійної особистості як вчителя, так і 

учня з високим рівнем творчого, 

морального і фізичного розвитку 

Члени творчої 

групи 

10.01- 

18.02 

 

8. Скласти розклад взаємовідвідувань 

уроків в школах. Вивчити стан навчально-

виховної роботи шкіл щодо формування 

різнобічно розвиненої гармонійної 

особистості  вчителя і учня.  

Члени творчої 

групи 

До 

14.01.11р 

січень-

лютий 

 

9. Проаналізувати систему роботи шкіл з 

обдарованими дітьми 

Члени творчої 

групи 

До 

11.02.11р 

 

10. Підготувати повідомлення «Формування 

різнобічно розвиненої гармонійної 

особистості вчителя та учня з високим 

рівнем творчого, морального і фізичного 

розвитку. Робота з обдарованими 

дітьми». 

 

Яневич О.П 

Домашич Т.С. 

Швирид Н.І. 

До 

12.02.11р 

 

11. Створити експертну групу з підготовки 

проекту рішення 

Члени творчої 

групи 

14.02.11р  

12. Розглянути питання про готовність до 

проведення засідання педагогічної ради 

на нараді при директору Залізницької 

ЗОШ І-ІІІ ст 

Кутинець С.Г. 18.02.11р  

13. Проведення педагогічної ради Кутинець С.Г. 22.02.11р  
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1. Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, журналу контролю, 

книги наказів, картки контролю, інше). 

2. Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення нарад, засідань 

методоб'єднань тощо). 

3. Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів щодо його 

реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведення теоретичних семінарів, 

навчально-методичних тренінгів, вивчення та впровадження кращого досвіду роботи; 

апробація різних педагогічних інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо). 

4. Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, факультативів, курсів за 

вибором, позакласних заходів; проведення директорських контрольних робіт, зрізів 

навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їх розвитку та вихованості; анкетування, 

співбесіди з учнями, учителями, батьками тощо). 

5. Аналіз стану реалізації рішення. 

6. Зняття з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання 

рішення педради; відмітка про це в журналі або картці контролю, файлі). 

 

 

Додаток 5 

Контроль за реалізацією рішень педагогічної ради 

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки 

виконання рішень педради, яка кожного року у складі  ЧОТИРЬОХ чоловік обирається на 

серпневому засіданні. Результати перевірки фіксуються в спеціальній карті контролю  за 

такими пунктами:  

Картка контролю  

за виконанням рішень педагогічної ради 

Тема педради - «Про підсумки першого року апробації навчальних програм у НВК » 

Дата проведення – 20 червня  2011 року 
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 Контроль за виконанням – Кутинець С.Г., Черевко І.О., Данилик Р.П., Пасевич О.І. 

Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної ради, причому 

не з боку адміністрації, а з боку колег по роботі, яким колектив доручив цю справу, об'єктивна і 

вичерпна інформація  про стан їх виконання на кожному засіданні педагогічної ради 

дисциплінує колектив,сприяє дієвості і результативності педагогічної ради, підвищує її 

№ Зміст питання, яке 

контролюється 

Виконавець Термін 

виконання 

Дата 

зняття з 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Продовжити проведення 

шкільної апробації 

навчальних програм для 

реалізації варіативної 

складової навчального 

плану у 2009/2010 н.р. 

Учителі -

предметники 

до 

31.05.11р 

22.06.11 р  

2. Обговорити результати 

апробації на засіданні 

навчально-методичної 

ради, нараді при 

директорові 

Учителі –

предметними,  

заступники 

директора 

22.12.2010 

р. 

23.03.2011р 

22.06.11 р  

3. Організувати  для 

педагогічних працівників, 

які залучені до апробації 

навчальних програм, 

консультації із науковими 

співробітниками 

лабораторії «Сільська 

школа» ВІППО 

Шеметило 

О.Г. 

за 

потребою 

22.06.11 р  

4. Результати  апробації 

навчальних програм 

розглянути на засіданні 

педради в червні 2010 р. 

Творча група до 

20.06.11р 

22.06.11 р  
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авторитет, формує причетність до виконання рішень у більшості членів педагогічного 

колективу, підносячи у такий спосіб  роль педагогічної ради як колективного органу 

управління діяльністю навчального закладу. 

Рішення педагогічної ради як логічне завершення тривалої колективної, групової та 

індивідуальної роботи над певною проблемою має бути реалізоване. 

Як домогтися якісного і своєчасного виконання прийнятих педагогічною радою 

рішень? 

Є сім перевірених практикою способів, які рекомендують менеджери: 

1. Закінчуючи збори, підбийте підсумки щодо того, що необхідно зробити, розподіліть 

обов'язки, уточніть терміни. 

2. Встановіть нормативи часу для групи, яка повинна розпочати роботу вже наступного дня. 

3. Прийняття рішень зафіксуйте у протоколі зборів. 

4. Через кілька днів відправте нагадування, написане від руки. Воно нагадає членам групи, 

що для вас виключно важливі ті рішення, які були ними прийняті. 

5. Якщо якась робота не виконується, запитайте, чи не можете чимось допомогти. Це 

ефективніше, ніж нагадати, що вже пора «ворушитися». Пропозиція про допомогу швидше 

за все буде відхилена, але вона підштовхне співробітника до дії. 

6. У порядку денному кожних зборів повинен бути пункт про виконання рішення попередніх 

зборів. Обговоріть досягнення групи на зборах. 

7. Зверніться до секретарів з проханням допомогти вплинути на тих членів груп, робота яких 

вас не задовольняє. 

 

 

 

 

Додаток 6 

Алгоритм ведення засідання педради: 

• починати засідання в призначений час; 

• доповісти про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини їх відсутності; 



96 
 

• затвердити відкритим голосуванням порядок денний; 

• затвердити регламент роботи педради та дотримуватись його; 

• проінформувати про виконання рішень попереднього засідання педради; 

• надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим; 

• запропонувати виступаючим висувати конструктивні ідеї, корисні для всіх, реальні для 

виконання; 

• стежити за реакцією членів педради, увагою, дисципліною, сприяти їх участі в роботі 

засідання; 

• у разі потреби під час засідання коригувати виступи діловими репліками, спрямовувати 

виступаючого, дотримуватись порядку денного; 

• не допускати закритих для обговорення тем, некоректних зауважень, бути толерантним, 

прислухатись до думки інших; критикувати потрібно конструктивно; 

• підвести підсумки після обговорення проблеми; накреслити шляхи вирішення питання, 

що розглядається; 

• зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, змін, уточнень 

затвердити його відкритим голосуванням; 

• оголосити закінчення роботи педради; 

• надати можливість членам педради виступити з довідками, зауваженнями щодо 

ведення засідання педради. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 
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Додаток 8 

На замітку організаторам педагогічних рад 

 

1. Пам'ятайте: педрада — це засіб управління. Якщо засіб використовується ефективно, він 

впливає на роботу. Це можливість колективного росту ідей. 

2. Напередодні пленарного засідання підготуйте письмово план порядку денного. 

Переконайтесь, що кожний член педради з ним ознайомлений. 

3. Попередньо розгляньте порядок денний на засіданні творчої групи. Запрогнозуйте 

попередній результат відповідно до кожного пункту порядку. Розподіліть час на 

обговорення кожного пункту за ступенем значущості кожного з них. 

4. Приготуйте зручне, затишне, добре освітлене приміщення, необхідні матеріали для 

проведення пленарного засідання. 

5. Вчасно починайте.  

6. Не допускайте відхилень від порядку денного. 

7. Стежте за ходом спілкування всередині кожної з груп, уважно слухайте   ведіть записи, які 

допоможуть проаналізувати розв'язання проблеми проектування постанови. 

8. Будьте  психологом. Створіть атмосферу для відкритого спілкування, її   допускайте 

конфліктних ситуацій. 

9. Підведіть підсумки засідання, розробіть план подальших кроків. 

10.Прийняті рішення зафіксуйте в протоколі педради. 
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11.Призначте відповідального за виконання кожного пункту рішення педради. 

 

 

 

 

Додаток 9 

 

Рекомендації вчителям, керівникам робочих груп, які виступають на педраді 

 

   1.Дотримуйтесь регламенту проведення засідання педагогічної ради. 

2. Виступайте по суті питання, яке обговорюється, давайте конкретні пропозиції для 

рішень. 

3.Підтримуйте спокійну, ділову атмосферу. 

4.Даваайте об'єктивні й обґрунтовані критичні зауваження. 

 5.Критику сприймайте як фактор, який сприяє підвищенню якості Вашої роботи і праці 

всього педколективу. 

 6.Поважайте думку колективу. 

 

Додаток 10 

Положення про педагогічну раду  

I. Загальні положення 

1.3. Педагогічна рада навчально-виховного комплексу є дорадчим органом, створеним 

для вирішення основних питань діяльності закладу. 

1.4. Колективне обговорення на засіданнях педагогічної ради не порушує принципу 

одноосібності в управлінні школою. Завдяки педагогічній раді одноосібність поєднується з 
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довірою до компетентних осіб педагогічного колективу, здатних об'єктивно й правильно 

вирішувати питання навчально-виховного процесу. Колективне обговорення сприяє 

демократизації управління навчально-виховним закладом. 

II. Правові засади діяльності педагогічної ради 

2.3. Педагогічна рада керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту» та «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, Статутом НВК. 

2.4. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що 

стосуються її діяльності. 

III. Порядок створення педагогічної ради 

3.3. Педагогічна рада створюється наказом директора НВК. 

3.4. До складу педагогічної ради входить весь педагогічний колектив, органи громадського 

самоврядування НВК 

3.3. Термін повноважень педагогічної ради визначається наказом директора школи.  

 ІV. Повноваження педагогічної ради 

4.1.Педагогічна рада розглядає питання: 

• вдосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

• планування та режиму роботи НВК; 

• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні; 

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного 

досвіду; 

• надання дозволу випускникам  проходити державну підсумкову атестацію на базі 

вищих навчальних закладів системи освіти; 

• про нагородження учнів золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» та срібною 

медаллю «За успіхи у навчанні»; 

• морального й матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу; 

• притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання учнями та 

працівниками закладу своїх обов'язків. 
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4.2. Педагогічна рада в разі необхідності обговорює й інші питання робо 

ти НВК. 

V. Регламент роботи педагогічної ради 

5.5.  Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи НВК , але не менш ніж 4 

рази на навчальний рік. Конкретну дату проведення засідання визначає адміністрація 

закладу. Перед проведенням педагогічної ради видається наказ і розробляється  робочий 

план. 

5.6.  Головою педагогічної ради є директор, заступником — заступник директора з 

навчально-виховної роботи. 

5.7.  Секретаря педагогічної ради обирає педрада відкритим голосуванням з числа членів 

педагогічного колективу терміном на 1 рік. 

5.8.  Секретар ради своєчасно сповіщає про засідання всіх членів педагогічної ради, веде 

книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень. До початку 

засідання педради перевіряє присутність членів педагогічної ради, з'ясовує причини 

відсутності окремих педагогів. 

5.8.  Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. За неявку на засідання без 

поважної причини директор має право притягати до дисциплінарної відповідальності. 

5.9.  Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь щонайменше дві 

третини її складу за списком. 

5.10. Головує на засіданнях педагогічної ради директор. На початку кожного засідання 

повідомляють про кількість присутніх та відсутніх членів педагогічної ради, причини їхньої відсутності; 

узгоджують порядок денний засідання й регламент роботи відкритим голосуванням. Кожне 

ухвалене рішення педради затверджують відкритим голосуванням. 

 5.8. У разі процедурних помилок під час розгляду питань, винесених на засідання 

педагогічної ради, голова ради ставить питання на повторний розгляд, рішення якого є 

остаточним. 

5.9. Кожен протокол педагогічної ради підписують голова і секретар ради. 

VI. Виконання рішень педагогічної ради 

На підставі рішення педагогічної ради окремі його пункти директор затверджує наказом 

по школі, в якому визначено відповідальних за виконання й термін виконання. 
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Додаток 11 

Анкета для батьків 

(зразок) 

Шановні батьки! У нашому НВК буде проходити педагогічна рада на тему: «Проблема 

наступності при переході учнів з початкової школи до основної». Ця тема не нова. Ми її 

опрацьовуємо щорічно по-різному з урахуванням нових сучасних методик навчання, 

виховання та розвитку. 

Головна мета педради — об'єднати зусилля педагогічного колективу для підвищення 

ефективності роботи, обміну досвідом педагогів, соціально-психологічної служби, вчителів 

початкової та основної ланки, що дозволить зменшити труднощі п'ятикласників у складний 

період адаптації. 

Просимо Вас відповісти на наші питання: 
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Додаток 12 

 

Педагогічна рада 
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«Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання» 

Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити 

основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми.  

Завдання: 

1. Виявити основні причини та засоби профілактики неуспішності школярів. 

2. Визначити шляхи, форми та способи вирішення проблеми неуспішності на різних етапах 

навчальної діяльності. 

Оформлення: афоризми за темою педради, виставка навчально-методичної 

літератури. 

Обладнання: дошка, крейда, роздатковий матеріал. 

Форма проведення: ділова гра.  

План 

І.    Підготовчий етап. 

1. Проведення психолого-педагогічного дослідження причин неуспішності школярів 

шляхом анкетування. 

2. Відвідування уроків адміністрацією НВК з метою спостереження за роботою над 

запобіганням неуспішності. 

3.  Діагностика спостережень та результатів анкетування. 

4. Вибір групи з підготовки педради. 

5. Підбір та вивчення літератури за темою педради. 

6. Підготовка оформлення педради. 

 

II. Хід педради. 

Виступ заступника директора з НВР 

У нашому НВК існує проблема: значний відсоток учнів з початковим рівнем навчальних 

досягнень. Якщо судити з кадрового складу, можна сказати, що всі наші педагоги є 

висококваліфікованими спеціалістами, які мають великий  педагогічний стаж. 
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Але все ж гостро стоїть питання «неуспішності» школярів. Тому сьогодні ми маємо з 

вами знайти причини неуспішності та засоби її подолання. 

Але спочатку визначимо з вами характерні ознаки учня з початковим рівнем 

навчальних досягнень.   

(Вчителі називають ознаки, а ведучий записує їх на дошці у лівий стовпчик.) 

Перед вами характерні ознаки учня з початковим рівнем навчальних досягнень. Назвіть 

антитези критеріїв неуспішності (наприклад: успішний — неуспішний, розумний — 

дурний). 

(Вчителі називають ознаки, а ведучий записує їх на дошці на правому боці дошки, 

центральна частина залишається вільною). 

Наприклад: 

Безініціативний                     Ініціативний 

Ледачий                          Працелюбний 

Неуважний                          Уважний, зібраний 

Спробуємо розглянути причини та наслідки неуспішності, попрацювавши у групах. 

Ми умовно обєднали всіх присутніх на п'ять груп: «Діагностика», «Терапія», 

«Профілактика», «Оптимісти», «Експерти». Для кожної групи видається завдання, яке 

необхідно виконати протягом 10-15 хвилин. Потім один із представників кожної групи 

робить резюме з виконаної роботи в усній формі, а група — у письмовій формі подає звіт 

експертній групі. (Якщо в групах виникнуть утруднення по ходу заповнення таблиці, то 

можна надати готовий матеріал (див. додаток), змінивши завдання: «Проаналізуйте 

подану таблицю»). 

 

Робота творчих груп 

Група «Діагностика» 

Визначення діагнозу «неуспішність». 

1.  Що таке «неуспішність», на ваш погляд? 
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2. Назвіть основні причини неуспішності школярів. 

                             

Причини неуспішності 

Таблиця 1 

 

Внутрішні 

по відношенню 

до школяра 

Зовнішні 

по відношенню 

до школяра 
Недоліки 

біологічного 

розвитку 

Недоліки  

психічного 

розвитку  

особистості 

Недоліки  

вихованості 

особистості 

Недоліки  

освіченості  

особистості 

Недоліки 

досвіду 

впливів НВК 

Недоліки 

впливу  

позашкіль-

ного середо-

вища 
      

3. Назвіть особливості неуспішності у вивченні предметів у молодших школярів, в учнів се-

редньої та старшої ланки. 

 

Група «Терапія» 

Які засоби «лікування» даного діагнозу можна вжити? 

 1. Які види допомоги у навчанні на різних етапах уроку можна запропонувати учням з 

початковим рівнем навчальних досягнень?   

 

 

 

Профілактика неуспішності на різних етапах уроку 

Таблиця 2 

 

Етапи уроку Акценти у навчанні 
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1. У процесі контролю за підготовленістю учнів  

2. Під час викладення нового матеріалу  

3. У ході самостійної роботи учнів на уроці  

4. Під час організації самостійної роботи учнів поза класом  

2. Наведіть приклади з особистого досвіду роботи, які методи були ефективним засобом 

подолання неуспішності учнів? 

 

Група «Профілактика» 

1. Яким чином можна запобігти неуспішності школярів? 

2. Які заходи можна вжити учителеві для подолання неуспішності учня? 

 

Система роботи з формування позитивного ставлення до навчання у неуспішних 

школярів 

                                                                                               Таблиця З 

 

Етапи роботи. Ставлення, які формуються 1 

етап 

2 

етап 

3 

етап 

4 

етап 

Ставлення до змісту навчального матеріалу     

Ставлення до процесу навчання (засвоєння знань)     

Ставлення до себе, своїх сил     

Ставлення до вчителя (колективу)     

3. Як можна подолати неуспішність школярів? 

Запропонуйте конкретні способи  вирішення даної проблеми,  використовуючи власний 

досвід роботи. 
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Група «Оптимісти» 

1. Які методи стимулювання учнів із метою запобігання неуспішності є достатніми для 

вирішення даної проблеми? Продовжити заповнення таблиці, використовуючи власний 

досвід роботи. 

Методи стимулювання учнів з мстою запобігання відставання та неуспішності 

Таблиця 4 

1 група шляхом змісту 

(змістові) 

2 група шляхом організації 

діяльності 

(організаційні) 

3 група шляхом виховних 

впливів у плані спілкування, 

ставлення,  уваги                          

(соціально-психологічні) 

1. Особливий підхід до 

викладення навчального 

матеріалу, характер його 

подання:                                           

а) емоційно образний;                            

б) аналітичний 

(роз’яснювальний, 

критичний, логічний, 

проблемний);                                    

в) діловий;                                             

г) незвичайний.                                    

2.                                                        

3.   

1. Цільова настанова на 

роботу, її коротка 

характеристика, постановка 

завдань.                                        

2.                                                        

3. 

1. Показ досягнень та 

недоліків у розвитку 

особистості, проява довіри 

до сил та можливостей 

учнів.              2.                                                        

3. 

2. Запропонуйте прийоми роботи з батьками школярів з початковим рівнем навчальних 

досягнень.   

 

 

Група «Експерти» 
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1. Сформулюйте висновки щодо роботи кожної групи. 

2. Запропонуйте проект розв'язання проблеми подолання неуспішності школярів. 

 

Рефлексія роботи в перших 4-х групах 

Від кожної групи виходить один представник та подає резюме з проблеми роботи з 

учнями з початковим рівнем навчальних досягнень.   

 

З а с т у п н и к    д и р е к т о р а    з  НВР  

Ми з вами розглянули причини неуспішності з педагогічного погляду, а тепер 

розглянемо з погляду психології. 

(Виступ психолога за темою «Психологічні причини прояву неуспішності школярів».) 

Повернімося до написаних критеріїв оцінки учня з початковим та достатнім рівнями 

навчальних досягнень.  Напишемо, як із учня з початковим рівнем навчальних досягнень 

зробити учня з достатнім  рівнем навчальних досягнень.   

(Учителі називають, а ведучий записує сказане між критеріями-антитезами.) 

Наприклад: 

Безініціативний Дати завдання на 

певному етапі навчання   

Ініціативний 

Ледачий Постійно 

підбадьорювати на уроці, 

заохочувати 

Працелюбний 

(На допомогу для кожної групи видається роздатковий матеріал.) 

Тепер шановні експерти підведуть підсумок нашої педради. 

 

Е к с п е р т и  
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На основі вищесказаного необхідно: 

I. Учителям-предметникам дотримуватися наступних заходів щодо запобігання 

неуспішності: 

1. Підвищувати ефективність кожного уроку. 

2. Формувати пізнавальний інтерес до навчання та позитивних мотивів. 

3. Здійснювати індивідуальний підхід до учні на уроці. 

4. На засіданнях МО розглянути питання про використання нових педагогічних 

технологій навчання з метою профілактики не успішності та розробити систему 

індивідуальних домашніх завдань. 

5. Розробити систему зворотного зв'язку з батьками учнів з початковим рівнем 

навчальних досягнень.   

ІІ. Соціально-психологічній службі надавати всебічну допомогу учням з початковим рівнем 

навчальних досягнень.   

ІІІ. Адмінісирації НВК постійно здійснювати контроль за учнями з початковим рівнем 

навчальних досягнень.   

Домашнє завдання для учасників педради 

Сформулюйте відповіді на запитання: 

1. Чи є серед Ваших учнів учні з початковим рівнем навчальних досягнень?   

2. Які проблеми Ви бачите у роботі з учнями, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень та як Ви їх розв’язуєте? 

3. Чи вважаєте Ви, що учені з початковим рівнем навчальних досягнень не здатні 

вчитися, а тому вчити таких дітей — тільки марно витрачати час? 

4.  Які форми роботи з батьками Ви використовуєте (використовували б) 

для вирішення проблеми неуспішності? 
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Методичний проект «Педагогічна рада» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

I. . Обґрунтування вибору проблеми. 

Педагогічна рада є органом колективного мислення, соціально-психологічним явищем, 

де обмінюються думками, розв'язують завдання в процесі спільної діяльності. Як зробити 

так, щоб педагогічна рада стала органом, який об'єднає всіх працівниківНВК, батьків, дітей 

спільною турботою про сьогодення і майбутнє шкільного життя? 

II. Мета проекту. 

Розробити теоретичні та практичні рекомендації щодо роботи педради. 

III. Завдання проекту. 

1. Обґрунтувати функції педагогічної ради як колегіального органу управління школою. 

2. Розробити систему планування роботи педагогічної ради. 

3. Розробити механізм підготовки до проведення педагогічної ради. 

4. Розробити план проведення в нетрадиційній формі засідання педагогічної ради. 

5. Створити алгоритм щодо організації роботи над реалізацією рішень педагогічної ради. 

   6. Зробити узагальнення та висновки щодо дій директора у забезпеченні роботи 

педагогічної ради. 

IV. Характеристика проекту. 

• за кінцевим результатом: практико-орієнтований; 

• за змістом: монопредметний; 

• за кількістю учасників: груповий; 

• за тривалістю: короткочасний; 

• за ступенем самостійності: теоретико-практичний; 

• за характером контактів: зовнішній. 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КОЛЕГІАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ 
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Педагогічна рада є органом колективного мислення, соціально-психологічного явища, 

де обмінюються думками, розв'язують завдання в процесі спільної діяльності. 

«Сама назва «педагогічна рада», — пише Є. Березняк, — від слова «радитись». І цю 

ідею демократичної, неформальної, ділової ради з учителями й іншими працівниками 

школи слід здійснювати якомога повніше». 

У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N° 964, вказано: «Робота педагогічної 

ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу». 

Аналіз роботи педагогічної ради уНВК свідчить, що в умовах демократизації освіти зміст 

діяльності збагачується, розширюється.  

Відповідно до вимог сьогодення педагогічна рада виконує наступні функції: 

• формує завдання і напрямки розвитку шкільного колективу; 

• конкретизує зміст освіти, виховання і розвитку учнів, рекомендує форми і методи 

організації навчально-виховного процесу; 

• розв'язує педагогічні проблеми, які пов'язані з удосконаленням навчально-виховного 

процесу і забезпеченням його якості; 

• здійснює планування, організацію і регулювання навчально-виховного процесу в школі, 

його контроль і аналіз; 

• аналізує стан викладання навчальних предметів, ефективність роботи методичних 

об'єднань, груп класів, стан позакласної виховної роботи і приймає обґрунтовані рішення; 

• розробляє систему педагогічного впливу, який спрямований на науково-методичне 

забезпечення всіх перспектив розвитку школи; 

• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхніх творчих 

здібностей, стимулювання самоосвіти і саморозвитку; 

• пропагує та сприяє впровадженню у практику роботи педколективу нових педагогічних 

ідей, інноваційних технологій навчання і виховання, передового педагогічного досвіду; 

• вносить пропозиції про дострокову атестацію окремих учителів, присвоєння звань, 

кваліфікаційних категорій чи позбавлення їх у випадку невідповідності якості роботи 

педагога одержаному званню, категорії; 

• здійснює підготовку і проведення атестації педпрацівників школи. 

Педагогічна рада розглядає питання: 
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• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

• планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу; 

• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний 

рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

• морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) і працівників закладу; 

• притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків. 

З метою удосконалення роботи педагогічної ради необхідно насамперед глибоко 

усвідомити її найголовніші завдання: 

• об'єднання зусиль педагогів у розв'язанні актуальних проблем навчально-виховного 

процесу, підвищення якості навчання і виховання учнів; 

• визначення «дерева цілей» діяльності педагогічного колективу, дальньої, середньої та 

близької перспектив якості навчання і виховання учнів; 

• впровадження в практику роботи педколективу досягнень психолого-педагогічної науки 

та передового педагогічного досвіду. 

Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від багатьох факторів. Але 

найважливішим з них є реалізація системного підходу до управління школою як складною 

динамічною соціально-педагогічною системою та керівництва роботою педагогічної ради 

як колегіального органу управління. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

Педагогічна рада — найважливіша і найбільш демократична форма роботи 

педагогічного колективу, за допомогою якої розв'язують навчальні проблеми розвитку 

НВК, удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійної 

майстерності педагогів. 

У плануванні роботи педагогічної ради можна виділити наступні етапи: 

• планування роботи педагогічної ради (на перспективу, на навчальний рік та на кожне 

окреме засідання); 
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• підготовка конкретного засідання; 

• проведення засідання педагогічної ради; 

• організація виконання прийнятих педагогічною радою рішень; 

• контроль за реалізацією прийнятих рішень. 

Планувати роботу педагогічної ради рекомендується на 3-5 років, розподіливши за 

роками основні теми відповідно до провідної проблеми, над якою  працює навчально-

виховний комплекс  в даний період. 

 

Зразок перспективного плану педагогічних рад на 5 років 

 

№ 

з\п 

Модуль 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

1. Аналіз ді-

яльності 

Аналіз 

роботи за 

минулий 

навч. рік і 

планування 

роботи на 

новий навч. 

рік 

Аналіз успі-

хів і про-

блем НВК в 

навч. рік і 

завдання 

педколектив

у на 

наступний 

навч. рік 

Підсумки роботи 

педколективу в 

навч. рік 

.Ознайомлення з 

планом роботи 

на наступний 

навч. рік Мета, 

завдання та шлях 

реалізації 

програми 

розвитку НВК 

Підсумки 

роботи  за 

навч. рік 

Перспективний 

план роботи на 

наступний 

навч. рік 

Підсумки роботи 

за навч. рік 

Перспективний 

план роботи на 

наступний навч. рік 

Затвердження про-

грами розвитку  

НВК 

2. Урок, учи-

тель, 

дитина 

Роль учителя 

у 

моніторингу 

навчального 

процесу 

Оптимальни

й вибір 

форм і 

методів на-

вчання   — 

шлях до 

нормалізації 

навантажен

ня учнів 

Ефективність 

уроку як 

результат 

активної 

діяльності учнів 

Особистісно 

орієнтований 

підхід і 

розвиваюче на-

вчання 

Взаємозв'язок 

основної і додат-

кової освіти як 

обов'язкова умова 

удосконалення 

навчально-

виховного процесу  
3. Сучасні на-

вчальні ме-

тодики, 

технології 

Використанн

я нових 

інфор-

маційних 

технологій в 

роботі 

вчителів 

Розвиток ін-

телектуальн

их і 

практичних 

навичок 

учнів під час 

навчання 

Інноваційна 

діяльність 

учителів 

Експериментал

ьна діяльність 

у НВК: погляд 

учителя й учня 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

учителя: 

можливості, 

механізми, 

проблеми 

4. Класний 

керівник, 

вихователь

, ви-

ховання 

Використанн

я нових 

інфор-

маційних 

технологій у 

виховній 

роботі 

Системи 

виховання в 

умовах 

розвиваючої 

школи 

Діяльність 

соціально-

психологічної  

служби  і її 

взаємодія з 

педагогічним 

колективом і 

батьками 

Удосконалення 

системи 

виховної 

роботи через 

розвиток 

класних 

колективів 

Інноваційні  

технології ви-

ховної роботи 

5. Переведен

ня учнів, 

підсумкова 

атестація 

випускникі

в 

1. Про переведення учнів 5-8-х та 10-х класів; про допущення учнів 9-х і 11-х 

класів до 

державної підсумкової атестації. 

2. Про результати підсумкової атестації випускників 9-х і 11-х класів 
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Як зробити так, щоб педрада стала тим органом, який об'єднує всіх працівників НВК, 

батьків, дітей спільною турботою про сьогодення і майбутнє шкільного життя? Щоб відійти 

від заформалізованості і стереотипів, керівники шкіл використовують нетрадиційні форми 

проведення педрад: рольова гра, семінар-практикум, методичний день, ділова гра на 

основі роботи проблемних груп, конференція на основі доповіді з обговоренням, круглий 

стіл. Але для всіх варіантів педагогічних рад повинна зберігатися єдина технологічна схема 

підготовки і проведення.  

Пропонуємо вашій увазі технологію підготовки педагогічної ради на тему  

 

«Особистісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи, етапи та рішення». 

План підготовки засідання педагогічної ради 

1. Створення ініціативних груп щодо підготовки до педагогічної ради. 

Строк виконання  _____________________. 

Відповідальний — директор навчального закладу ____________________________. 

2. Визначення напрямків і завдань роботи ініціативних груп. 

Строк виконання _____________________. 

Відповідальний — директор навчального закладу _____________________________. 

3. Обговорення програми і затвердження графіка роботи ініціативних груп щодо 

підготовки ін 

формаційних матеріалів до педагогічної ради. 

Строк виконання ____________  . 

Відповідальні — заступники директора _____ ____________________ . 

4. Підготовка наказу  щодо організації підготовки педагогічного колективу навчального 

закладу до педагогічної ради з теми «Особистісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, 

перспективи». 

Строк виконання _______________________. 
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Відповідальні — заступники директора _____ ___________________________________ . 

5. Узагальнення матеріалів роботи ініціативних груп, розробка проекту рішень. 

Строк виконання  _____________________________. 

Відповідальні — керівники ініціативних груп  _________________________________. 

6. Визначення форми і затвердження плану роботи педагогічної ради. 

Строк виконання ______________  . 

Відповідальний — директор навчального закладу ________________________________. 

1. Програма роботи ініціативних груп 

1. Програма роботи інформаційної групи. 

Склад групи: адміністрація навчального закладу, спеціалісти, науковці. 

Мета: забезпечення теоретичної компетентності учасників педагогічної ради з проблеми 

особистісно орієнтованого підходу у навчанні і вихованні учнів. 

Завдання: 

ознайомити педагогічний колектив із сучасним тлумаченням сутності особистісно орієнтова-

ного підходу та ознаками його відтворення у навчальному і виховному процесі; 

• узагальнити досвід реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальних закладах 

України та інших країн; 

• визначити й узагальнити моделі відтворення особистісно орієнтованого підходу в органі-

зації навчального і виховного процесу. 

Зміст роботи: 

• складання каталога літературних джерел; 

• підготовка статей для стінної газети за розділами: «Це треба знати», «Увага! Досвід», 

«Для роздуму»; 

• добір літератури (періодики, монографій, методичних і навчальних посібників) для 

самостійного опрацювання вчителями; 

• складання рекомендацій керівникам методичних об'єднань щодо ознайомлення й 

обговорення теоретичних і практичних доробок з питань особистісно орієнтованого 
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навчання учнів на предметах циклу. 

2. Програма роботи аналітичної групи. 

Склад групи: вчителі навчального закладу.  

Мета: вивчення стану й узагальнення досвіду вчителів комплексу щодо реалізації 

особистісно зорієнтованого підходу у навчанні і вихованні учнів.  

Завдання: 

• вивчити форми, методи і прийоми відтворення особистісно орієнтованого підходу на 

уроках вчителів початкової школи, школи II і III ступеня; 

• узагальнити матеріали обстежень і підготувати ілюстративні матеріали за їх 

результатами; 

• підготувати висновки і пропозиції щодо стану особистісно орієнтованого підходу до 

навчання і виховання учнів у діяльності вчителів. 

Зміст роботи: 

• розробка методики і критеріїв обстеження досягнень учнів, форм і методів роботи 

вчителів; 

• накопичення матеріалів спостережень; 

• кількісний і якісний аналіз результатів вивчення досвіду вчителів; 

• подання результатів обстеження у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо; 

• складання інформаційного звіту за результатами обстеження з висновками і 

пропозиціями. 

3. Програма роботи групи проектувальників. 

Склад групи: вчителі навчального закладу.  

Мета: розробка моделі розвитку навчально-виховного комплексу на засадах особистісно 

орієнтованого підходу. 

Завдання: 

• напрацювати банк ідей щодо відтворення особистісно зорієнтованого підходу у навчально-

виховному процесі; 

• розробити проект послідовності дій педагогічного колективу щодо впровадження системи 
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особистісно орієнтованої організації навчально-виховного процесу. 

Зміст роботи: 

• розробка ідей в методичних об'єднаннях методом мозкового штурму; 

• проведення експертизи ідей з точки зору їх оригінальності, реальності і доцільності, 

матеріально-технічної забезпеченості; 

• обговорення й обґрунтування послідовності дій вчителів і адміністрації щодо забезпечен-

ня впровадження особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі; 

• опис перспективного досвіду роботи педагогічного колективу щодо організації навчально-

виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу; 

• розробка пропозицій щодо рішень педагогічної ради. 

4. Програма роботи групи технічного забезпечення. 

Склад групи: вчителі навчального закладу.  

Мета: забезпечення оперативного реагування і підтримки роботи ініціативних груп. 

Завдання: 

• тиражування і розповсюдження матеріалів роботи і пропозицій ініціативних груп; 

• підготовка і тиражування робочих матеріалів для роботи аналітичної групи; 

• підготовка наочного подання результатів роботи ініціативних груп. 

Зміст роботи: 

• підготовка макетів і тиражування анкет, опитувальників для спостережень; 

• підготовка макетів і тиражування таблиць для узагальнення результатів роботи творчих 

груп; 

• підготовка макетів і тиражування текстів проектів рішень і пропозицій ініціативних груп; 

• забезпечення оперативного розповсюдження робочої інформації. 

 

Календар роботи директора з підготовки педагогічної ради 

ЛИСТОПАД 

1. Вивчення стану навчально-виховного процесу в початковій школі. Вивчення системи 

роботи вчителів... 
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Форма узагальнення: порівняльний аналіз в таблицях. 

Виконавці — заступник директора, голова методоб'єднання. 

2. Вивчення особливостей нахилів, здібностей учнів у процесі позаурочної творчої діяльності 

(відвідування занять клубів, гуртків, секцій, співбесіда з дітьми). 

Форма узагальнення: аналітична довідка, таблиці. 

Виконавці — заступники директора з виховної роботи. 

 

ГРУДЕНЬ 

1. Вивчення впливу диференціації на рівень розвитку, виховання та навчальні досягнення 

учнів у 5-9 класах, психологічний клімат уроку (відвідування та аналіз уроків української 

мови та літератури, математики, фізики, хімії, іноземної мови; контрольні зрізи знань з 

української мови та математики в 5 і 9 класах; анкетування). 

Форма узагальнення: аналітична довідка, діаграма успішності учнів. 

Виконавці — заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог. 

2. Вивчення стану навчально-виховного процесу, рівня навчальних досягнень, ступеня 

розвитку 

та вихованості учнів 10-11 класів (відвідування уроків, контрольні зрізи знань, співбесіди 

з учнями). 

Форма узагальнення: аналітична довідка, графіки. 

Виконавці — директор навчального закладу, заступник директора. 

 

СІЧЕНЬ 

1. Вивчення рівня навчальних досягнень і стану викладання основ наук у старшій школі з 

урахуванням результатів індивідуальної діагностики і корекції психологічного розвитку 

учнів, впровадження інноваційних технологій (вивчення системи роботи вчителів шляхом 

відвідування уроків, тестування, анкетування, співбесід із учнями та вчителями).  
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Форма узагальнення: аналітичний огляд, таблиці, діаграми. 

Виконавці — директор навчального закладу, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, керівники методоб'єднань і проблемних груп. 

2. Узагальнення аналітичних матеріалів та підготовка виступу на педагогічну раду.                       

Виконавці — директор навчального закладу. 

► Порядок денний засідання педагогічної ради 

1. Інформація про стан виконання рішень педради від              р. 

Виконавці — директор навчального закладу або заступник директора з навчально-

виховної роботи. 

2. Особистісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи. 

Доповіді   —    керівники   ініціативних   груп. 

3. Обговорення матеріалів роботи ініціативних груп: дискусія. 

Проект рішення педагогічної ради 

Ознайомившись з результатами роботи ініціативних груп щодо вивчення стану і 

пропозиціями щодо відтворення особистісно орієнтованого підходу в навчальному і 

виховному процесі навчального закладу, педагогічна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати, що особистісно орієнтований підхід відповідає концепції і меті розвитку 

навчального закладу і має бути реалізованим у подальшій практичній, методичній і 

організаційній роботі педагогічного колективу. 

2. З метою підготовки вчителів до подальшої розробки ідей особистісно орієнтованого 

підходу провести психологічний семінар «Структура і механізми розвитку учня як 

особистості». 

Строк виконання  ________________ . 

Виконавець — пр.психолог  _______ . 
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3. Розробити психологічну модель особистості з урахуванням особливостей її прояву у 

різних 

вікових групах школярів. 

Строк виконання  ________________ . 

Виконавці — пр. психолог  _____ . 

4. Провести психологічне обстеження учнів початкової школи і школи II ступеня на предмет 

вивчення їх індивідуальних проявів як особистості. 

Строк виконання  ________________ . 

Виконавці — психолог, заступник директора з навчально-виховної роботи. 

5. Провести засідання методоб'єднань з питання «У чому проявляє себе учень на уроці як                 

особистість?» 

Строк виконання _________________________ . 

Виконавці — керівники методоб'єднань _____  . 

6. Розробити і провести відкриті уроки з використанням форм і методів стимулювання 

особистісної позиції учнів у навчально-пізнавальній діяльності. 

Строк виконання __________ . 

Виконавці — керівники методоб'єднань, пр.психолог. 
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