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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 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 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
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. 
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 Нової української школи

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,  Типовій  освітній
програмі  для  1-4  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  за  редакцією
О.Я.Савченко, затвердженої наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22.

Заклад  загальної середньої освіти варіант Типової освітньої програми вибирає
самостійно рішенням педагогічної ради. У 2022-2023 навчальному році обрано  для
освітнього процесу у 1-2,3-4 класах  Типову освітню програму  закладу загальної
середньої освіти,  розроблену під керівництвом Савченко О.Я.  

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який
відповідає  першому  рівню  Національної  рамки  кваліфікацій.  Метою  початкової
освіти  є  всебічний  розвиток  дитини,  її  талантів,  здібностей,  компетентностей  та
наскрізних  умінь  відповідно  до  вікових  та  індивідуальних  психофізіологічних
особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості,
допитливості,  що  забезпечують  її  готовність  до  життя  в  демократичному  й
інформаційному  суспільстві,  продовження  навчання  в  основній  школі.  Початкова
освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові
особливості  розвитку  та  потреб  дітей  і  дають  можливість  забезпечити  подолання
розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Типову
освітню  програму  для  1-2  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  розроблено
відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти.
У  програмі  визначено  вимоги  до  конкретних  очікуваних  результатів  навчання;
коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого
курсу. Програму побудовано із врахуванням таких принципів: - дитиноцентрованості
і природовідповідності; - узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
-  науковості,  доступності  і  практичної  спрямованості  змісту;  -  наступності  і
перспективності  навчання;  -  взаємозв’язаного  формування  ключових  і  предметних
компетентностей;  -  логічної  послідовності  і  достатності  засвоєння  учнями
предметних компетентностей; - можливостей реалізації змісту освіти через предмети
або інтегровані курси; - творчого використання вчителем програми залежно від умов
навчання;  -  адаптації  до  індивідуальних особливостей,  інтелектуальних і  фізичних
можливостей,  потреб  та  інтересів  дітей.  Зміст  програми  має  потенціал  для
формування у здобувачів таких ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і  письмово
висловлювати  свої  думки,  почуття,  чітко  та  аргументовано  пояснювати  факти,  а
також  любов  до  читання,  відчуття  краси  слова,  усвідомлення  ролі  мови  для



ефективного  спілкування  та  культурного  самовираження,  готовність  вживати
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2)  здатність  спілкуватися  рідною  (у  разі  відмінності  від  державної)  та
іноземними  мовами,  що  передбачає  активне  використання  рідної  мови  в  різних
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті
громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися
нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 

3)  математична  компетентність,  що  передбачає  виявлення  простих
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій
із  застосуванням  математичних  відношень  та  вимірювань,  усвідомлення  ролі
математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4)  компетентності  у  галузі  природничих  наук,  техніки  і  технологій,  що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї,
самостійно  чи  в  групі  спостерігати  та  досліджувати,  формулювати  припущення  і
робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ
шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у
близькому  середовищі  (клас,  школа,  громада  тощо),  формування  знань,  умінь,
ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність
успішно  навчатися,  провадити  професійну  діяльність,  відчувати  себе  частиною
спільноти і брати участь у справах громади; 

6)  екологічна  компетентність,  що  передбачає  усвідомлення  основи
екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки,
ощадного  використання  природних  ресурсів,  розуміючи  важливість  збереження
природи для сталого розвитку суспільства; 

7)  інформаційно-комунікаційна  компетентність,  що  передбачає  опанування
основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та
етичного  використання  засобів  інформаційно-комунікаційної  компетентності  у
навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками,
необхідними  для  подальшого  навчання,  організацію  власного  навчального
середовища,  отримання  нової  інформації  з  метою застосування  її  для  оцінювання
навчальних потреб, визначення власних навчальних можливостей;

9)  громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов’язані з ідеями  демократії,
справедливості,  рівності,  прав  людини,  добробуту  та  здорового  способу  життя,
усвідомленням рівних прав і  можливостей,  що передбачають співпрацю з  іншими
особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до
прав  інших  осіб,  уміння  діяти  в  конфліктних  ситуаціях,  пов’язаних  з  різними
проявами  дискримінації,  цінувати  культурне  розмаїття  різних  народів  та
ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного життя; 

10)  культурна  компетентність,  що  передбачає  залучення  до  різних  видів
мистецької  творчості  (образотворче,  музичне  та  інші  види  мистецтв)  шляхом
розкриття  і  розвитку  природних  здібностей,  творчого  вираження  особистості;
11)підприємливість  та  фінансова  грамотність,  що  передбачають  ініціативність,



готовність  брати  відповідальність  за  власні  рішення,  вміння  організовувати  свою
діяльність  для  досягнення  цілей,  усвідомлення  етичних  цінностей  ефективної
співпраці,  готовність  до  втілення  в  життя  ініційованих  ідей,  прийняття  власних
рішень. 

Спільними  для  всіх  ключових  компетентностей  є  такі  вміння:  читання  з
розумінням,  уміння  висловлювати  власну  думку  усно  і  письмово,  критичне  та
системне  мислення,  творчість,  ініціативність,  здатність  логічно  обґрунтовувати
позицію,  вміння  конструктивно  керувати  емоціями,  оцінювати  ризики,  приймати
рішення,  розв'язувати  проблеми,  співпрацювати  з  іншими  особами.  Враховуючи
інтегрований  характер  компетентності,  у  процесі  реалізації  Типової  освітньої
програми  або  Освітніх  програм  рекомендується  використовувати
внутрішньопредметні  і  міжпредметні  зв’язки,  які  сприяють  цілісності  результатів
початкової  освіти  та  переносу  умінь  у  нові  ситуації.  Вимоги  до  дітей,  які
розпочинають  навчання  у  початковій  школі,  мають  враховувати  досягнення
попереднього етапу їхнього розвитку. Період життя дитини від п’яти до шести (семи)
років  (старший  дошкільний  вік)  визначається  цілісною  зміною  її  особистості,
готовністю  до  нової  соціальної  ситуації  розвитку.  Пріоритетом  цього  процесу  є
формування  і  розвиток  базових  особистісних  якостей  дітей:  спостережливості,
допитливості,  довільності  поведінки,  міжособистісної  позитивної  комунікації,
відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін.
Потенційно  це  виявляється  у  певному  рівні  готовності  дитини  до  систематичного
навчання  –  фізичної,  соціальної,  емоційно-ціннісної,  пізнавальної,  мовленнєвої,
творчої. Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа
забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний,
соціальний  розвиток;  формує  здатність  до  творчого  самовираження,  критичного
мислення,  виховує  ціннісне  ставлення  до  держави,  рідного  краю,  української
культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

 Розподіл  навчальних  годин  за  темами,  розділами,  вибір  форм  і  методів
навчання  вчитель  визначає  самостійно,  враховуючи  конкретні  умови  роботи,
забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у
програмі. Освітні програми можуть мати корекційно-розвивальний складник для осіб
з  особливими освітніми потребами.  Для дітей з  особливими потребами тривалість
здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Загальний  обсяг  навчального  навантаження  та   орієнтовна  тривалість  і
можливі  взаємозв’язки   освітніх  галузей,  предметів:  загальний  обсяг  навчального
навантаження для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти складає 1675
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:
Мовно-літературна галузь;
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.

Освітній  процес у початковій  школі організовується за рахунок  навчального
часу  інваріантної,  варіативної  складових.  Навчальний   час,  передбачений  на
варіативну складову,   використаний на посилення предметів інваріантної складової.

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:
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.

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості
дитини  засобами  різних  видів  мовленнєвої  діяльності,  формування  ключових,
комунікативної  та  читацької  компетентностей;  розвиток  здатності  спілкуватися
українською  мовою  для  духовного,  культурного  й  національного  самовияву,
послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі;
збагачення  емоційно-чуттєвого  досвіду,  розвиток  мовленнєво-творчих  здібностей.
Досягнення поставленої  мети  передбачає  виконання  таких завдань:  –  виховання в
учнів  позитивного  емоційно-ціннісного  ставлення  до  української  мови,  читання,
дитячої  книжки,  формування  пізнавального  інтересу  до  рідного  слова,  прагнення
вдосконалювати своє мовлення; – розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і
літературнотворчих  здібностей  школярів;  –  формування  повноцінних  навичок
читання і письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі
усні й письмові монологічні висловлення; – формування вмінь працювати з різними
видами та джерелами інформації; – ознайомлення учнів з дитячою літературою різної
тематики й жанрів,формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; –
формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні,
навчальні, медіатексти); – дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування
початковихлінгвістичних  знань  і  норм  української  мови;  –  залучення  молодших
школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в
навчальних  і  життєвих  ситуаціях.  Відповідно  до  зазначених  мети  і  завдань  у
початковому  курсі  мовно-літературної  освіти  виділено  такі  змістові  лінії:
«Взаємодіємо  усно»,  «Читаємо»,  «Взаємодіємо  письмово»,  «Досліджуємо  медіа»,
«Досліджуємо мовні явища». 

Змістова  лінія  «Взаємодіємо  усно»  спрямована  на  формування  в  молодших
школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію
та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими
людьми  в  діалогічній  і  монологічній  формах  заради  досягнення  певних  життєвих
цілей. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички
читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів,
дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній
текст  як  засіб  збагачення  особистого  емоційно-чуттєвого,  соціального  досвіду,
користуватися  раціональними  прийомами  пошуку потрібної   інформації  в  різних



джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-
пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших
школярів  повноцінної  навички  письма,  умінь  висловлювати  свої  думки,  почуття,
ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних
видах мовленнєво-творчої діяльності. 

Змістова  лінія  «Досліджуємо  медіа»  передбачає  формування  в  учнів  умінь
аналізувати,  інтерпретувати,  критично  оцінювати  інформацію  в  медіатекстах  та
використовувати  її  для  збагачення  власного  досвіду,  створювати  прості
медіапродукти. 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями
мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм
літературної  вимови  та  правил  українського  правопису,  формування  в  молодших
школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя. *Змістові
лінії  реалізуються  через  такі  інтегровані  курси  і  навчальні  предмети:  1  клас  –
інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти»; 2 клас – навчальні предмети
«Українська  мова»,  «Читання»  або  інтегрований  курс  цих  навчальних  предметів
«Українська мова». 1 клас 

Головна  мета  навчання  іноземної  мови  у  початковій  школі полягає  у
формуванні  в  учнів  комунікативної  компетенції,  що забезпечується  лінгвістичним,
мовленнєвим  і  соціокультурним  досвідом,  узгодженим  з  віковими  можливостями
молодших  школярів.  Початковий  етап  навчання  іноземної  мови  у  сучасному
загальноосвітньому  навчальному  закладі  надзвичайно  важливий,  оскільки  в  цей
період  закладаються  психолінгвістичні  основи  іншомовної  комунікативної
компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут
відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних,
граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити,
читати й писати у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної
діяльності  учнів.  Зміст  навчання  іноземної  мови  у  початковій  школі  добирається
відповідно до психофізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. У
початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в
них  позитивне  ставлення  до  предмета,  вмотивувати  необхідність  володіння
іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Завдання іноземних мов у
реалізації мети початкової загальноїсередньої освіти Зміст навчання забезпечується
єдністю  предметного,  процесуального  та  емоційно-ціннісного  компонентів  і
створюється  на  засадах  оволодіння  іноземною  мовою  у  контексті  міжкультурної
парадигми,  що  передбачаєнавчання  мови  народу,  який  нею  спілкується,  та
ознайомлення з  його культурою.Такий підхід  зумовлює формування готовності  до
міжкультурної  комунікації  у  межах  18  типових  сфер,  тем  і  ситуацій  спілкування,
визначених навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні досягають рівня Pre
А1.  Ці  рівні  характеризують  результати  навчальних  досягнень  у  кожному  виді
мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з
мовної  освіти:  вивчення,  викладання,  оцінювання.  Завдання полягає  у  формуванні
вмінь:



  здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною
навчальною програмою; 

 розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

 читати  і  розуміти  автентичні  тексти  різних  жанрів  і  видів  із  різним
рівнемрозуміння змісту; 

 здійснювати  спілкування  у  письмовій  формі  відповідно  до
поставленихзавдань; 

 адекватно  використовувати  досвід,  набутий  у  вивченні  рідної  мови  та
іншихнавчальних предметів; 

 використовувати  у  разі  потреби  невербальні  засоби  спілкування  за
умовидефіциту наявних мовних засобів; 

 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  
висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

 ефективно  взаємодіяти  з  іншими  усно,  письмово  та  за  допомогою
засобівелектронного спілкування. Функції іноземних мов у реалізації мети початкової
загальної середньої освіти У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно
реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції. Освітня функція спрямована на: 

 усвідомлення  учнями  значення  іноземної  мови  для  життя  у
мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі; 

 оволодіння  знаннями  про  культуру,  історію,  реалії  та  традиції  країн
виучуваної мови; 

 залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної); 

 розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад
для оволодіння іноземною мовою; 

 формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для
задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з підручником,
словником,  довідковою  літературою,  мультимедійними  засобами  тощо).  Виховна
функція сприяє: 

 формуванню в  учнів  позитивного  ставлення  до  іноземної  мови  як  засобу
спілкування,  поваги  до  народу,  носія  цієї  мови,  толерантного  ставлення  до  його
культури, звичаїв і способу життя; 

 розвитку  культури  спілкування,  прийнятої  в  сучасному  цивілізованому
суспільстві; 

  емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує; 

 розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися
нею як засобом спілкування. 

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів: 

 мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; 

 готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; 

 потребу  подальшого  самовдосконалення  у  сфері  використання  іноземної
мови; 



 здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання
проблемно-пошукової діяльності. 

Провідним  засобом  реалізації  вказаної  мети  є  компетентнісний  підхід  до
організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей
як результатів навчання.

Математична освітня галузь
Метою  навчання  математики є  різнобічний  розвиток  особистості

дитини  та  її  світоглядних  орієнтацій  засобами  математичної  діяльності,
формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй
для життя та продовження навчання. Досягнення поставленої мети передбачає
виконання таких завдань: - формування в учнів розуміння ролі математики в
пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу; -  формування у дітей
досвіду використання математичних знань та способів дій для розв’язування
навчальних  і  практичних  задач;  -  розвиток  математичного  мовлення  учнів,
необхідного для опису математичних фактів,  відношень і  закономірностей; -
формування  в  учнів  здатності  міркувати  логічно,  оцінювати  коректність
ідостатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. Реалізація
мети  і  завдань  початкового  курсу  математики  здійснюється  за  такими
змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури»,
«Вирази,  рівності,  нерівності»,  «Робота  з  даними»,  «Математичні  задачі  і
дослідження».  Змістова  лінія  «Числа,  дії  з  числами.  Величини»  охоплює
вивчення у 1 – 4 класах питань нумерації  цілих невід’ємних чисел у межах
мільйона;  формування  навичок  виконання  арифметичних  дій  додавання  і
віднімання,  множення  і  ділення;  ознайомлення  на  практичній  основі  зі
звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами. Змістова
лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень
про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і рівняння; числові
нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії
від  зміни  одного  з  її  компонентів.  Ця  змістова  лінія  є  пропедевтичною  до
вивчення  алгебраїчного  матеріалу.  Змістова  лінія  «Геометричні  фігури»
націлена  на  розвиток  в  учнів  просторових  уявлень;  формування  здатності
розрізняти  геометричні  фігури  за  їх  істотними  ознаками;  формування
практичних  умінь  будувати,  креслити,  моделювати  й  конструювати
геометричні  фігури  від  руки  та  за  допомогою  простих  креслярських
інструментів.  Ця змістова лінія має пропедевтичний характер.  Змістова лінія
«Робота  з  даними»  передбачає  ознайомлення  учнів  на  практичному  рівні  з
найпростішими  способами  виділення  і  впорядкування  даних  за  певною
ознакою.  Змістова  лінія  «Математичні  задачі  і  дослідження»  спрямована  на
формування  в  учнів  здатності  розпізнавати  практичні  проблеми,  що  37
розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних,
геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших



навчальних  досліджень.  До  програми  кожного  класу  подано  орієнтовний
перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є
обов’язковими  для  вивчення.  Учитель  може  обрати  окремі  теми  із
пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність
та  пізнавальні  потреби  учнів.  Результати  вивчення  додаткових  тем  не
підлягають  оцінюванню.  Досвід  математичної  діяльності  застосовується  у
вивченні  інших  предметів  (освітніх  галузей)  шляхом  використання  учнями
математичних методів чи інших засобів для пізнання дійсності. Рекомендовано
раз на два тижні проводити уроки для організації та виконання міжпредметних
навчальних проектів, міні-досліджень тощо.

Природнича,  громадянська  та  історична,  соціальна  та
здоров'язбережувальна  освітні  галузі. Зазначені  освітні  галузі  можуть
реалізовуватись  окремими предметами або в  інтегрованому курсі  за  різними
видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі;
на  інтегрованих  уроках,  під  час  тематичних  днів,  в  процесі  проектної
діяльності)  за  активного  використання   міжпредметних  зв’язків,  організації
різних  форм  взаємодії  учнів.  Для  розв'язання  учнями  практичних  завдань  у
життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.
Метою  навчальної  програми  «Я  досліджую  світ»  є  особистісний  розвиток
молодших  школярів  на  основі  формування  цілісного  образу  світу  в  процесі
засвоєння  різних  видів  соціального  досвіду,  який  охоплює  систему
інтегрованих  знань  про  природу  і  суспільство,  безпеку  життєдіяльності,
ціннісні  орієнтації  в  різних  сферах  життєдіяльності  та  соціальної  практики,
способи  дослідницької  поведінки,  які  характеризують  здатність  учнів
розв'язувати  практичні  задачі.  Досягнення  поставленої  мети  передбачає
розв’язання  таких  завдань:  -  формування  дослідницьких  умінь,  опанування
доступних  способів  пізнання  себе,  предметів  і  явищ  природи  і  суспільного
життя  (спостереження,  обстеження,  дослід,  практична  робота,  вимірювання,
систематизація,  класифікація,  встановлення логічної  та часової  послідовності
подій,  критична  оцінка  побаченого  (почутого),  встановлення  зв’язків  і
залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини,
впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених
зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки); - виховання активної позиції
щодо громадянської і соціальнокультурної належності себе і своєї родини до
України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до
символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні
пам'ятних  дат  і  подій;  -  розвиток  толерантності  у  соціальній  комунікації,
ціннісного ставлення до природи та її  пізнання,  до приватного життя інших
людей, усвідомлення правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і
правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в
різних видах діяльності;  - створення умов для самовираження учнів у різних



видах діяльності,  становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої
особистості;  -  формування  моделей  здорової  і  безпечної  поведінки;  умінь
розпізнавати ситуації, які становлять загрозу для власного життя і здоров’я та
життя  і  здоров’я  інших;  аналізувати  та  оцінювати  фактори  ризикованої
поведінки  в  довкілля,  роз’яснювати  можливі  наслідки  недотримання  правил
безпечного  поводження  в  кризових  умовах  сьогодення.  Тематичну  основу
курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової
освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а
саме:  «Людина»  (пізнання  себе,  своїх  можливостей;  здорова  і  безпечна
поведінка,  безпечна  поведінка  в  умовах  надзвичайних  ситуацій);  «Людина
серед  людей»  (стандарти  поведінки  в  сім'ї,  в  суспільстві;  моральні  норми;
навички  співжиття  і  співпраці;  волонтерська  діяльність  як  спосіб  вияву
безкорисливої допомоги іншим); «Людина в суспільстві» (громадянські права
та  обов'язки  як  члена  суспільства.  Оцінювання  загроз  для  себе  і  інших.
Пізнання  свого  краю,  історії,  символів  держави.  Внесок  українців  усвітові
досягнення); 43 «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу
людей,  культур,  звичаїв;  участь у доброчинній діяльності  на користь інших;
взаємодопомога  і  підтримка  народів  у  кризових  ситуаціях);  «Людина  і
природа»  (пізнання  природи;  взаємозв'язок  об'єктів  і  явищ  природи;
рукотворний світ  людини;  відповідальна  діяльність  людини у  природі;  роль
природничих знань і  технологій у житті  людини;  залежність між діяльністю
людини і  станом довкілля).  Типова  навчальна  програма дає  змогу вчителеві
самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання
змісту  із  освітніх  галузей  Стандарту,  добирати  дидактичний  інструментарій,
орієнтуючись  на  індивідуальні  пізнавальнізапити  і  можливості  учнів  (рівень
навченості, актуальні  стани  потреб,  мотивів,  цілей,  сенсорного  та  емоційно-
вольового розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації
навчання надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих
уявлень,  знань,  навичок  поведінки  в  життєвих  ситуаціях.  Обмеженість
відповідного  досвіду  учнів  потребує  постійного  залучення  й  аналізу  їхніх
вражень,  чуттєвої  опори  на  результати  дослідження  об'єктів  і  явищ
навколишнього  світу.  Педагогічна  стратегія,  яка  опиралась  на  наслідувальні
механізми у розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала
пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й корекції,
збагачується  полісенсорним підходом,  що зумовлює дослідницьку  поведінку
учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ природного і
соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності. На основі
Типової  програми  вчитель  може  створювати  різні  варіанти  інтегрованої
програми  за  таким  алгоритмом:  -  визначення  цілей  навчання;  -  створення
картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, галузей, які
допоможуть  досягти  цілей);  -  структурування  програми  за  темами;  -  вибір



діяльності  учнів,  яка  забезпечить  інтегроване  навчання;  -  розроблення
показників  досягнення  очікуваних  результатів.  Можливі  засоби  інтеграції  в
процесі реалізації програми «Я досліджую світ» передбачають включення учнів
в практику виконання різноманітних завдань дослідницького характеру, як от: -
дослідження-розпізнавання  (Що  це?  Яке  воно?  Обстеження  за  допомогою
органів  чуття,  опис,  порівняння  з  іншими  предметами,  явищами;  спільне  –
відмінне,  до  якого  цілого  воно належить);  -  дослідження-спостереження (Як
воно діє? Що з ним відбувається? Для чого призначене?); - дослідження-пошук
(запитування,  передбачення,  встановленнячасової  і  логічної  послідовності
явищ,  подій;  встановлення  причинно  –  наслідкових  зв’язків  (Чому?  Яким
чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?),догадка, висновок-узагальнення). 

Інформатична  освітня  галузь . Метою  навчання  інформатиці  є
різнобічний  розвиток  особистості  дитини  та  її  світоглядних  орієнтацій,
формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй
для життя та продовження навчання. Досягнення поставленої мети передбачає
виконання  таких  завдань:  -  формування  в  учнів  уявлення  про  роль
інформаційно-комунікаційних технологій у житті людини; - формування вмінь
описувати об’єкти реальної  та  віртуальної  дійсностірізноманітними засобами
подання  інформації;  -  формування  початкових  навичок  інформаційної
діяльності,  зокрема вмінь опрацьовувати текстову та графічну інформацію; -
формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки
для  розв’язування  навчальних,  творчих  і  практичних  задач;  -  розвиток
логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктноорієнтованого мислення учнів.
За  результатами  формування  предметної  компетентність  випускники
початкової  школи  повинні  використовувати  початкові  знання  вміння  та
навички  для:  доступу  до  інформації  (знання  де  шукати  і  як  отримувати
інформацію);  опрацювання  інформації;  перетворення  інформації  із  однієї
форми  в  іншу; створення  інформаційних  моделей;  оцінки  інформації  за  її
властивостями. Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним
поглибленням).

Дизайн і технології (інтегрований курс) Технологічна освітня галузь.
Зміст  технологічної  освітньої  галузі  реалізовується  через інтегрований курс
«Дизайн  і  технології».  Метою  навчання  дизайну  і  технологій  є  розвиток
особистості  дитини  засобами  предметно-перетворювальної  діяльності,
формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних
для  розв’язання  життєвих  проблем  у  взаємодії  з  іншими,  культурного  й
національного  самовираження.  Досягнення  поставленої  мети  передбачає
виконання таких завдань: - формування допитливості, цілісного уявлення про
матеріальне  і  нематеріальне  виробництво;  -  виховання  естетично-ціннісного
ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-ужитковому
мистецтві;  -  набуття  досвіду  поетапного  створення  корисних  і  естетичних



виробів упартнерській взаємодії:  від задуму до його втілення в матеріалах; -
вироблення  навичок  раціонального  використання  матеріалів,
безпечногозастосування  традиційних  та  сучасних  технологій;  -  формування
культури  праці,  прагнення  удосконалювати  процес  і  результати  проєктно-
технологічної  діяльності,  свій  життєвий  простір.  Реалізація  мети  і  завдань
навчального  предмета  здійснюється  за  такими  змістовими  лініями:
«Інформаційно-комунікаційне  середовище»,  «Середовище  проєктування»,
«Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». Змістова лінія
«Інформаційно-комунікаційне  середовище»  охоплює  вивчення  питань
гармонійного поєднання функціональності та естетичності у виробах; пошук та
опрацювання  тематичної  інформації  у  взаємодії  з  іншими;  дослідження
природних,  штучних  і  синтетичних  матеріалів;  розрізнення  та  читання
графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей. Змістова лінія
«Середовище  проєктування»  спрямована  на  реалізацію  творчого  потенціалу
учнів,  створення умов для продукування ідей,  вибору особисто привабливих
об’єктів  праці;  проєктування  –  моделювання  і  конструювання;  виконання
елементарних  графічних  зображень;  добір  матеріалів  за  їх  властивостями;
читання інструкційних карток із зображеннями для поетапного виготовлення
виробу.  Змістова  лінія  «Середовище  техніки  і  технологій»  передбачає
формування  навичок  організації  робочого  місця,  безпечної  праці  з  ручними
інструментами  та  пристосуваннями;  поетапне  виготовлення  виробів  з
використанням традиційних та сучасних технологій; раціональне використання
матеріалів.  Змістова  лінія  «Середовище  соціалізації»  спрямована  на
формування  здатності  оцінювати  та  презентувати  результати  проєктно-
технологічної  діяльності,  обговорювати  їх  з  іншими;  ефективно
використовувати  створені  вироби;  долучатися  до  благочинної  діяльності;
виконувати  трудові  дії  в  побуті  для  самообслуговування  та  якісного
облаштування  життєвого  простору.  Навчальний  матеріал  вибудовується
навколо актуальних освітніх тем, розв’язання життєвих проблем, встановлення
взаємозв’язків  з  іншими  освітніми  галузями.  Розподіл  навчальних  годин  за
темами, добір об’єктів праці вчитель визначає самостійно, враховуючи умови
навчання та педагогічну доцільність. Обов’язковою умовою проведення занять
є виготовлення корисного й естетичного виробу – індивідуально, в парі або в
групі,  оцінювання і  презентація результатів навчання.  Увага акцентується на
організації робочого місця, правилах внутрішнього розпорядку, безпеці праці та
санітарних норм.

Мистецтво (інтегрований курс)  Мистецька  освітня  галузь.  Метою
навчання  мистецтва  у  школі  є  всебічний  художньо-естетичний  розвиток
особистості  дитини,  освоєння  нею культурних цінностей  у  процесі  пізнання
мистецтва;  плекання  пошани  до  вітчизняної  та  зарубіжної  мистецької
спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних



компетентностей,  необхідних  для  художньо-творчого  самовираження  в
особистому  та  суспільному  житті.  Досягнення  поставленої  мети  передбачає
виконання  таких  завдань:  -  розвиток  почуттєвої  сфери  учнів,  набуття  ними
досвіду емоційноестетичних переживань; - пробудження інтересу до пізнання
творів  різних  видів  мистецтва;  виховання  гордості  за  здобутки  рідного
мистецтва й поваги до творчості інших етносів та народів; - формування умінь
художнього  сприймання,  аналізу  художньої  мови  та  оцінювання  творів
мистецтва  відповідно  до  вікових  можливостей  з  використанням  мистецької
термінології;  -  оволодіння  способами  художньо-творчої  діяльності  в  різних
видах  мистецтва,  комунікації  з  іншими в  художній  творчості;  -  формування
елементарних умінь застосування цифрових технологій у мистецькій творчості
і  презентації  здобутів;  -  розвиток  мистецьких  здібностей,  здатності
самовираження й керування власними емоційними станами через мистецтво та
різні  види  художньої  творчості;  -  формування  здатності  встановлювати
асоціації  між  видами  мистецтва;  між  мистецтвом  і  явищами  довкілля;  -
досягнення  усвідомлення  значення  мистецтва  в  житті  людини;  -  виховання
культури глядача-слухача; - формування здатності об’єктивно оцінювати творчі
здобутки свої та інших. Реалізація поставленої мети і завдань здійснюється за
змістовими  лініями:  «художньо-творча  діяльність»,  «сприймання  та
інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну
з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну
місію  загальної  мистецької  освіти.  Змістова  лінія  «Художньо-творча
діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів
через  практичне  освоєння  основ  художньої  мови  різних  видів  мистецтва  та
способів  художньо-творчого  самовираження.  Ця  змістова  лінія  реалізується
через формування в учнів умінь застосовувати різні виразні засоби творення
художніх  образів,  імпровізування  та  естетичного  перетворення  довкілля.
Змістова  лінія  «Сприймання  та  інтерпретація  мистецтва»  спрямована  на
пізнання цінностей, що відображають твори мистецтва. Її реалізація передбачає
розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в
них  умінь  сприймати,  аналізувати,  інтерпретувати,  оцінювати  мистецтво,
виявляючи  до  нього  емоційно-ціннісне  ставлення.  Реалізація  змістової  лінії
«Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво,
усвідомлення  ними  свого  «Я»  (своїх  мистецьких  досягнень  і  можливостей).
Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої
досягнення,  критично їх  оцінювати,  взаємодіяти  зіншими через  мистецтво  у
середовищі, зокрема  у  різних  культурномистецьких  заходах,  обговореннях
тощо, а також формування уявлень про можливість і способи регулювати свій
емоційний стан завдяки мистецтву. Опанування учнями мистецтва у початковій
школі  ґрунтується  на  засадах  компетентнісного,  особистісно  зорієнтованого,
діяльнісного,  ігрового  та  інтегративногопідходів.  Мистецтво  сприяє



формуванню  ключових  компетентностей,  зокрема,  у  процесі:  ●  ·усного
висловлювання  своїх  вражень  від  мистецтва;  за  допомогою  коментування
дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння
державною мовою/ здатність спілкуватися рідною). ● здійснення елементарних
розрахунків (наприклад, для встановлення пропорцій, визначення метру, запису
ритму тощо)  (математична  компетентність).  ●  спостереження,  дослідження і
відтворення довкілля та явищ природи засобами мистецтва (компетентності у
галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна компетентність); ●
самостійного  (чи  за  допомогою  дорослого)  використання  інформаційних
технологій  для  отримання  мистецької  інформації,  художнього  творення
(інформаційно-комунікаційна компетентність); ● формування уміннявизначати
власні  художні  інтереси,  досягнення  і  потреби;  прагнення  доцільно
використовувати  свій  час  для  пізнання,  сприймання,  творення  мистецтва
(навчання впродовж життя); ● співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких
заходах, прикрашенні середовища для друзів, сусідів; прояву відповідальності
за особистий і колективний результат; використання мистецтва для отримання
задоволення  (впливу  на  власний емоційний стан)  (громадянські  та  соціальні
компетентності,  пов’язані  з  ідеями демократії,  справедливості,  рівності,  прав
людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і
можливостей);  ●  опанування  народних  традицій,  мистецтва  рідного  краю;
толерантного  ставлення  до  мистецтва  різних  народів  (культурна
компетентність) 58 ● проявів творчої ініціативи та намагання її реалізовувати,
зокрема  через  втілення  у  практичній  художньо-творчій  діяльності
(індивідуальній  і  колективній);  презентації  результатів  власних  мистецьких
досягнень (підприємливість  та  фінансова грамотність);  ● виявлення бажання
впроваджувати  нові  ідеї  (інноваційність).  Мистецька  освітня  галузь  може
реалізуватися  через  інтегровані  курси  або  предмети  вивчення  за  окремими
видами  мистецтва:  наприклад,  музичне  мистецтво,  образотворче  мистецтво
тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів
галузі. 

Фізкультурна  освітня  галузь.  Метою  навчання  фізичної  культури  є
всебічний  фізичний  розвиток  особистості  учня  засобами  фізкультурної  та
ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних
компетентностей,  ціннісного  ставлення  до  фізичної  культури,  спорту,
фізкультурно-оздоровчих  занять  та  виховання  фізично  загартованих  і
патріотично  налаштованих  громадян  України.  Досягнення  поставленої  мети
передбачає  виконання  таких  завдань:  –  виховання  в  молодших  школярів
розуміння  значущості  занять  фізичними  вправами,  спортивними  іграми  як
важливого засобу зміцнення здоров’я, отримання задоволення, гартування тіла
та  характеру,  самовираження,  соціальної  взаємодії  у  процесі  фізкультурно-
оздоровчої  діяльності;  –  формування  в  учнів  здатності  володіння  різними



способами  рухової  діяльності,  виконання  фізичних  вправ;  уміння  грати  в
рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами; – розвиток в молодших
школярів здатності встановлювати причиннонаслідкові зв’язки позитивних та
негативних  чинників  щодо  стану  свого  здоров’я  та  фізичного  розвитку;  –
використовувати  різні  способи  пошуку  корисної  інформації  у  довідникових
джерелах, у тому числі за допомогою інформаційнокомунікативних технологій
і критичного мислення; – формування в учнів здатності творчо застосовувати
набутий  досвід  з  фізичної  культури,  використовувати  сили  природи  для
зміцнення  здоров’я  та  фізичного  вдосконалення;  –  розвиток  в  молодших
школярів здатності використовувати навички самоконтролю і самооцінювання
свого  фізичного  стану,  дотримуватися  санітарно-гігієнічних  правил  та
безпечної поведінки в процесі фізкультурнооздоровчої діяльності; – розвиток в
учнів  здатності  спілкуватися  і  взаємодіяти  з  дорослими  й  однолітками,
співпрацювати  та  досягати  спільних  командних  цілей  у  процесі  спортивно-
ігрової  діяльності,  використовувати  термінологічний  апарат  з  фізичної
культури  рідною  мовою  під  час  фізкультурно-оздоровчої  діяльності;  –
виховання  в  молодших  школярів  емоційно-ціннісного  ставлення  до
занятьфізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для
розвитку  фізичних  якостей  з  урахуванням  індивідуальних  можливостей,
бажання  керуватися  правилами  безпечної  і  чесної  гри,  уміння  боротися,
вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських
спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. Зазначена
мета  і  завдання  реалізуються  за  такими  змістовими  лініями:  «Рухова
діяльність»,  «Ігрова  та  змагальна  діяльність».  Змістова  лінія  «Рухова
діяльність»  передбачає  формування  в  молодших  школярів  уявлення  про
фізичну  культуру  як  сукупність  різноманітних  фізичних  вправ,  способів
рухової  та  ігрової  діяльності,  спрямованих на  фізичний розвиток,  зміцнення
здоров’я  та  формування  в  молодших  школярів  умінь  і  навичок  володіння
різними  способами  рухової  діяльності;  здатності  виконання  вправ  основної
гімнастики,  організуючих  вправ,  елементів  акробатики,  вправ  корегувальної
спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у просторі,
ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням і перелізанням, стрибками;
навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей; формування правильної
постави  й  профілактику  плоскостопості.  Змістова  лінія  «Ігрова  та  змагальна
діяльність»  передбачає  виховання  в  молодших  школярів  ініціативності,
активності  та  відповідальності  у  процесі  рухливих  і  спортивних  ігор  за
спрощеними правилами; забезпечення усвідомлення важливості співпраці під
час ігрових ситуацій; формування уміння боротися, здобувати чесну перемогу
та з гідністю сприймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій
час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі ігрової та
змагальної діяльності, виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за



власні  рішення  користуватися  власними  перевагами  і  визнавати  недоліки  в
тактичних  діях  у  різних  видах  спорту,  планувати  та  реалізувати  спортивні
проекти (турніри, змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і
навичок виконання естафет. 

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 2022/2023 н.р.

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

Освітня програма 5 класу-НУШ на 2022-2023 н.р. 
 Ідея  компетентнісного  підходу  до  сучасної  освіти  є  наскрізною  і
визначальною на сьогоднішній день. Надання пріоритетів формуванню у дітей
готовності  здобувати  знання  самостійно  протягом  усього  життя  поставило
нагальну  потребу  у  виробленні  власної  концепції  розвитку  школи,  яка
прокладає стратегічний напрям у роботі колективу закладу, допомагає поєднати
цілі та очікуваний результат, усвідомити їх усім учасникам освітнього процесу.
Серед  сучасних  моделей  освіти  виділяють  модель  4К,  що  включає  чотири
ключові  компетентності,  що  починаються  з  букви  «К»:  креативність,
комунікація,  кооперація  (співпраця),  критичне  мислення.  Важливим
показником  життєвої  компетентності  школяра,  його  життєздатності,
спроможності  правильно  орієнтуватися  у  життєвих  реаліях  та  допомагати
розв'язувати проблеми є цілісне світобачення. Тому освітня діяльність у 5 класі
має спрямовуватись на сформованість базових особистісних якостей дитини,
таких як: міжособистісна злагода, міжособистісне партнерство, самостійність,
чуйність,  шанобливість,  допитливість,  спостережливість,  креативність,
розсудливість.  

 Організація освітньої діяльності в 5-му класі   у 2022/2023  навчальному
році  здійснюватиметься  відповідно  до  законів  України  «Про  освіту»,  «Про
повну 
загальну  середню  освіту»,  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029  року  (схвалена  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від
14.12.2016  №  988-р  -  https://cutt.ly/OyA9z5p),  Державного  стандарту  базової
середньої  освіти,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від
30.09.2020 р. № 898. Основним документом, що забезпечує досягнення учнями
визначених  відповідним  Державним  стандартом  вимог  до  обов’язкових
результатів  навчання  учнів  є  освітня  програма  закладу  загальної  середньої
освіти.

Реалізація  Державного стандарту базової середньої освіти здійснюється
через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:  гуманізм як норма
поваги  до  особистості  та  основа  побудови  партнерського  спілкування  з
дитиною;  інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;  
визнання  самоцінності  кожного  вікового  періоду  та  орієнтація  на  вікові
особливості;   створення  сприятливих  умов  для  формування  і  розвитку  у
дитини  пізнавальних,  психічних  процесів,  належної  спрямованості  на



активність  у  соціумі,  конструктивних  мотивів  поведінки,  самосвідомості,
позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її 
оточує;   урахування  індивідуальних  інтересів,  здібностей,  темпу  розвитку
дитини.  

Завдання освітніх  ліній  у  5 класі  реалізуються на  основі  тематичного
планування за принципом методичного конструктора та інтегрованого підходу
до змісту та організації освітньої діяльності. Побудова освітнього процесу на
засадах  інтегрованого  підходу  забезпечує  єдність  та  взаємопов’язаність  усіх
освітніх ліній  у кожній темі, що реалізується як цілісна змістова та діяльнісна
одиниця  освітнього  процесу.  Основними  формами  організованої  освітньої
діяльності  п’ятикласників є щоденні інтегровані заняття, підгрупові предметні
заняття,  індивідуально-групові  заняття  різної  пізнавальної  та  продуктивної
спрямованості.  Цілісне  бачення  та  структура  тематичних  циклів,  за  якими
будується  освітній  процес,  відображаються  у  плануванні  за  принципом
методичного конструктора.   Зберігаючи наступність  із   початковою школою
забезпечуємо   подальше  становлення  особистості  дитини,  її  фізичний,
інтелектуальний,  соціальний  розвиток;  формуємо  здатність  до  творчого
самовираження,  критичного  мислення,  виховуємо  ціннісне  ставлення  до
держави,  рідного  краю,  української  культури,  пошанування своєї  гідності  та
інших  людей,  збереження  здоров’я.   Зміст  програми  дає  можливість
формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:  
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а
також любов до читання,  відчуття  краси слова,  усвідомлення ролі  мови для
ефективного спілкування та культурного самовираження,  готовність вживати
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;  
2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає
активне  використання  української  мови  в  різних  комунікативних  ситуаціях,
зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; можливість
розуміти  прості  висловлювання  іноземною  мовою,  спілкуватися  нею  у
відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;  
3)  математична  компетентність,  що  передбачає  виявлення  простих
математичних залежностей в навколишньому світі,  моделювання процесів та
ситуацій  із  застосуванням  математичних  відношень  та  вимірювань,
усвідомлення ролі  математичних знань та вмінь в особистому і  суспільному
житті людини;  
4)  компетентності  у  галузі  природничих  наук,  техніки  і  технологій,  що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові
ідеї,  самостійно  чи  в  групі  спостерігати  та  досліджувати,  формулювати
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і
навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;  
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у
близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь,
ставлень,  що  є  основою  компетентнісного  підходу,  забезпечують  подальшу
здатність успішно навчатися, відчувати себе частиною спільноти і брати участь
у справах громади; 



6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного
природокористування,  дотримання  правил  природоохоронної  поведінки,
ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження
природи для сталого розвитку суспільства;  
7)  інформаційно-комунікаційна  компетентність,  що  передбачає  опанування
основою  цифрової  грамотності  для  розвитку  і  спілкування,  здатність
безпечного  та  етичного  використання  засобів  інформаційно-комунікаційної
компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;  
8) навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками,
необхідними  для  подальшого  навчання,  організацію  власного  навчального
середовища,  отримання  нової  інформації  з  метою  застосування  її  для
оцінювання  навчальних  потреб,  визначення  власних  навчальних  цілей  та
способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;  
9)  громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов’язані  з  ідеями  демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,
усвідомленням  рівних  прав  і  можливостей,  що  передбачають  співпрацю  з
іншими  особами  для  досягнення  спільної  мети,  активність  в  житті  класу  і
школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних 
ситуаціях,  пов’язаних з  різними проявами дискримінації,  цінувати культурне
розмаїття  різних  народів  та  ідентифікацію  себе  як  громадянина  України,
дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей,
дотримання здорового способу життя;  
10)  культурна  компетентність,  що  передбачає  залучення  до  різних  видів
мистецької творчості (образотворче,  музичне та інші види мистецтв) шляхом
розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;  
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність,
готовність  брати  відповідальність  за  власні  рішення,  вміння  організовувати
свою  діяльність  для  досягнення  цілей,  усвідомлення  етичних  цінностей
ефективної  співпраці,  готовність  до  втілення  в  життя  ініційованих  ідей,
прийняття власних рішень. 
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість
навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно
доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його
спрямованість. 
 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  6-7-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 6-9 класів закладів загальної середньої освіти складає  4935
годин/навчальний рік  , а саме: 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;
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 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   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  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 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 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.                                                                                           

                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 закладу освіти в умовах воєнного стану. 
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. 


