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Розділ І. Загальне положення
Мета освітньої програми:
 створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і
фізичних здібностей;
 формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей;
 виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу
українського народу;
 підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого
розвитку України та її європейського вибору
Освітня програма розроблена відповідно до Закону України «Про
освіту», Державного стандарту початкової освіти, програмно-методичного
забезпечення освітніх галузей і зразків освітніх навчальних програм, курсів,
дисциплін.
Ресурсне забезпечення:
 Створення умов для всебічного розвитку особистості в умовах нового
Закону “Про освіту”.
 Застосування в школі ефективної моделі профільної та допрофільної
освіти на основі профільного самовизначення учнів, навчальнометодичного та кадрового забезпечення.
 Упровадження оптимальних умов для підвищення кваліфікації,
методичної майстерності, творчої самореалізації та самовдосконалення
кожного вчителя.
 Забезпечення психологічної атмосфери для особистісно усвідомленої
свободи організації педагогічної діяльності шляхом педагогіки
партнерства.
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Розділ ІІ. Освітні програми
2.1. Освітня програма школи І ступеня
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої
освіти» (2-4 класи)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87
«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи)
- Наказ МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

-

-

-

Освітня програма початкової освіти ЗЗСО №2 окреслює підходи до
планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу
освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів
навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження;
очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти,
визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей, предметів,
дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності
їхнього вивчення;
форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
Загальний обсяг навчального навантаження.
До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що
пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. Додатки 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7).
Всього для учнів 1-4 класів – 3395 годин/ навч. рік:
1 класи – 23 години на тиждень (805 годин/навч. рік)
2 класи – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч. рік)
3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік)
4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік)
5 денний навчальний тиждень
Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і
варіативної складових.
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Нормативна тривалість уроків:
1 класи – 35 хвилин
2-4 класів – 40 хвилин
Поділ на групи з вивченням окремих предметів відповідно до чинних
нормативів (наказ МОН України від 20.02.2002 №128)
Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти
подано за змістовими лініями, окресленими у Державному стандарті
початкової освіти, які має реалізувати вчитель паралельно у рамках кожної
освітньої галузі та відповідно обов’язковим результатам навчання.
Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, не
передбачається запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а
пропонується активне конструювання знань та формування умінь, уявлень
через досвід практичної діяльності.
До ключових компетентностей належать:
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,
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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 інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування
її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей
та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають
співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в
житті класу і 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.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.
Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років,
повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести
років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального
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року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться
шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми
потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мовно-літературна, у тому числі рідномовна освіта (українська мова та
література; російська мова та література);
Іншомовна освіта
Математична
Природнича
Технологічна
Інформатична
Соціальна та збережувальна
Громадянська та історична
Мистецька
Фізкультурна
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання
здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати
навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на
наступних рівнях загальної середньої освіти.
Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та
літературу, російську мову та літературу, іншомовну освіту.
Метою вивчення української мови та літератури, російської мови та
літератури є формування комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних
видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою,
російською мовою для духовного, культурного і національного
самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті,
міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток
мовленнєво-творчих здібностей.
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, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду;
висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами
письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
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досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості,
спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.
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 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.
8

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 інформаційнокомунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей,
здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв,
інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для
розвитку, творчого 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;
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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;
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усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні
основи власної ідентичності, визнає цінність культурного 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 художньотворчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до
національної та світової мистецької спадщини.
Здобувач освіти:
виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньотворчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційночуттєвого 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.
Форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання,
окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати
інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні,
мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання,
ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.
Державна атестація здобувачів освіти проводиться у формі
контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості початкової освіти.
До типової освітньої програми додано перелік типових навчальних
програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (Додаток 1).
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Додаток 1
Перелік навчальних програм
для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня
(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назва навчальної програми
Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою).
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4
класи
Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 2–4 класів
Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 2–4 класи
Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 3–4 класи
Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів з російською мовою навчання 1-4 класи
Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів з українською мовою навчання 1-4 класи
Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів з російською мовою навчання 1-4 класи
Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
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2.2. Освітня програма школи ІІ ступеня

-

-

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про
затвердження Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти»
- Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
(базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року
№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти».
Освітня програма базовоїсередньої освіти ЗЗСО №2 окреслює
підходи до планування й організації закладом базовоїсередньої освіти
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом
базової освіти.
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження;
очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти,
визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей, предметів,
дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності
їхнього вивчення;
форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
Загальний обсяг навчального навантаження.
Мова викладання – російська.
5 денний навчальний тиждень.
Нормативна тривалість уроків 5-9 класів – 45 хвилин.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9 класів – 5845
годин/ навч. рік
5 класи – 31(30) год. на тиждень (1050 годин/ навч. рік)
6 класи – 34 (33)год. на тиждень (1155 годин/навч.рік)
7 класи – 35 (33,5)год. на тиждень (1172,5 годин/навч.рік)
8 класи – 36 (34,5)год. на тиждень (1207,5 годин/ навч. рік)
9 класи – 36 год. на тиждень (1260 годин/ навч. рік)
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Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти
подано за змістовими лініями, окресленими у Державному стандарті базової
середньої освіти, які має реалізувати вчитель паралельно у рамках кожної
освітньої галузі та відповідно обов’язковим результатам навчання.
До ключових компетентностей належать:
1. Спілкування державною мовою
2. Спілкування іноземними мовами
3. Математична компетентність
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
5. Інформаційно-цифрова компетентність
6. Уміння вчитися впродовж життя
7. Ініціативність і підприємливість
8. Соціальна і громадянська компетентність
9.Обізнаність і самовираження у сфері культури
10. Екологічна грамотність і здорове життя
11. 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;
12. 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.

1.
2.
3.
4.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття середньої освіти.
Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти.
Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального
року повинні розпочати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
базової середньої освіти за інших умов.
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мова і література
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
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5. Природознавство
6. Технології
7. Здоров'я і фізична культура
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання
здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.
Освітня галузь “Мови і літератури”
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.
Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова, мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення), іноземні мови, а до літературного — українська література, світова література і літератури національних меншин. Кожен
із компонентів містить кілька наскрізних змістових ліній.
Освітня галузь “Суспільствознавство”
Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного
та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як
особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями,
усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в
сучасному українському суспільстві.
Освітня галузь “Мистецтво”
Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування в учнів у
процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та
провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних
естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної
основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і
культурного самовираження.
Освітня галузь “Математика”
Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів
математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення
життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших
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освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення
інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури
мислення та інтуїції.
Освітня галузь «Технології»
Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації
творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.
Ця галузь складається з інформаційно-комунікаційного та технологічного
компонентів. Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей.
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»
Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток
здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок
збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до
нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах
надзвичайних ситуацій.
Форми організації освітнього процесу.
Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні,
якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, моделювання, ситуаційні вправи, віртуальні подорожі, семінари, конференції
форуми, спектаклі, брифінги, квести, екскурсії, тощо.
Типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних
компетентностей;
комбінований урок
Державна атестація здобувачів освіти проводиться у формі ДПА.
До освітньої програми додано перелік типових навчальних програм для
учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (Додаток 2).
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Додаток 2
Перелік навчальних програм
для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)
№
Назва навчальної програми
п/п
Українська мова
1.
Українська література
2.
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
3.
навчанням російською мовою
Біологія
4.
Всесвітня історія
5.
Географія
6.
Зарубіжна література
7.
Інформатика
8.
Історія України
9.
10. Математика
111. Мистецтво
12. Основи здоров’я
13. Природознавство
14. Трудове навчання
15. Фізика
16. Фізична культура
17. Хімія
Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література»
18.
(російська та зарубіжна)
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
19.
навчанням російською мовою
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
20.
навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
21.
навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)
22. Іноземні мови
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2.3. Освітня програма школи ІІІ ступеня
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про
затвердження Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти» (10 клас)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 «Про
затвердження Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти» (11 клас)
- Наказ МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
(10 клас)
- Наказ МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
(11 клас)
- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня
(профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України
«Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

-

-

Освітня програма загальної середньої освіти ЗЗСО №2 окреслює
підходи до планування й організації закладом базової середньої освіти
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом
базової освіти.
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження;
очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти,
визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей, предметів,
дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності
їхнього вивчення;
форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
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Загальний обсяг навчального навантаження.
5 денний навчальний тиждень
Нормативна тривалість уроків 5-9 класів – 45 хвилин
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 10-11 класів:
10 класи – 38 год. на тиждень (1330 годин/ навч. рік)
10 класи – 38 год. на тиждень (1330 годин/ навч. рік)
До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що
пропонують підхід до організації освітнього процесу:
10 класи – додаток 1.
11 класи - додаток 2.
Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти
подано за змістовими лініями, окресленими у Державному стандарті
загальної середньої освіти, які має реалізувати вчитель паралельно у рамках
кожної освітньої галузі та відповідно обов’язковим результатам навчання.
До ключових компетентностей належать:
1. Спілкування державною мовою
2. Спілкування іноземними мовами
3. Математична компетентність
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
5. Інформаційно-цифрова компетентність
6. Уміння вчитися впродовж життя
7. Ініціативність і підприємливість
8. Соціальна і громадянська компетентність
9. Обізнаність і самовираження у сфері культури
10. Екологічна грамотність і здорове життя
11. 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;
12. 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.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття середньої освіти.
Загальна середня освіта здобувається після здобуття базової освіти.
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Учні, які здобули базову освіту на 1 вересня поточного навчального року
повинні розпочати здобуття загальної середньої освіти цього ж навчального
року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
загальну середню освіту за інших умов.
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
8. Мова і література
9. Суспільствознавство
10.Мистецтво
11.Математика
12.Природознавство
13.Технології
14.Здоров'я і фізична культура
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання
здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати
навчання здобувачів освіти.
Освітня галузь «Мови і літератури»
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.
Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова, мови національних меншин (мова
навчання і мова вивчення), іноземні мови, а до літературного - українська
література, світова література і літератури національних меншин. Кожен із
компонентів містить кілька наскрізних змістових ліній.
Освітня галузь «Суспільствознавство»
Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного
та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе
громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.
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Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та
морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України
в контексті історичного процесу.
Метою навчання суспільствознавства є створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена
європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози.
Освітня галузь «Мистецтво»
Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного
самовираження.
Освітня галузь «Математика»
Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку
учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.
Освітня галузь «Природознавство»
Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку
її творчого потенціалу.
Освітня галузь «Технології»
Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації
творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.
Ця галузь складається з інформаційно-комунікаційного та технологічного
компонентів. Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей.
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Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та
ін.формаційна діяльність, що провадиться від появи творчого задуму до
реалізації його в готовому продукті.
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»
Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток
здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок
збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до
нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах
надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни.
Форми організації освітнього процесу.
Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні,
якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, моделювання, ситуаційні вправи, віртуальні подорожі, семінари, конференції
форуми, спектаклі, брифінги, квести, екскурсії, тощо.
Типи уроку:
формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або
оцінювання
досягнення
компетентностей;
корекції
основних
компетентностей; комбінований урок
Державна атестація здобувачів освіти проводиться у формі ДПА-ЗНО.
До типової освітньої програми додано перелік типових навчальних
програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (Додаток 3).
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Додаток 3
Перелік навчальних програм
для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня
(затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826)
№
п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

1.

Українська мова

рівень стандарту
академічний рівень

2.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням російською мовою

рівень стандарту
академічний рівень

3.

Астрономія

4.

Біологія

5.

Всесвітня історія

6.

Географія

7.

Екологія

8.

Економіка

9.

Зарубіжна література

10. Захист Вітчизни
11. Інформатика

12. Історія України

рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
рівень стандарту
академічний рівень
рівень поглибленого вивчення
профільний рівень
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
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13. Креслення
14. Людина і світ

15. Математика

16. Правознавство
17. Технології

18. Технології. Профільний рівень

19. Українська література

20. Фізика

21. Фізична культура
22. Хімія

профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
Філософія
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
рівень поглибленого вивчення
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту, академічний
рівень
Деревобробка
Кулінарія
Основи дизайну
Агровиробництво
Будівельна справа
Енергетика
Конструювання та моделювання
одягу
Легка промисловість
Матеріалознавсто
Металообробка
Основи бджільництва
Технічне проектування
Українська народна вишивка
Художня обробка матеріалів
Швейна справа
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
пояснювальна записка
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту,
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
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23. Художня культура

24.

Література (російська та
зарубіжна)

25. Російська мова
26. Російська мова
27. Іноземна мова
28. Англійська мова
29. Німецька мова
30. Французька мова
31. Друга іноземна мова

32.

Друга іноземна мова.
Профільний рівень

академічний рівень
профільний рівень
поглиблене вивчення
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
Естетика
рівень стандарту, академічний
рівень
профільний рівень
для курсу 1-11 кл.
для курсу 5-11 кл.
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
академічний рівень
профільний рівень
академічний рівень
профільний рівень
pівень стандарту
Англійська мова
Англійська у світі
інформаційних технологій
Ділова англійська
Культурознавство країни, мова
якої вивчається
Література країни, мова якої
вивчається
Програма курсу «Гідиперекладачі»
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
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Розділ 3. Опис «моделі» випускника школи
Одне із завдань освітньої програми Бердянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 – створити модель ерудованого, інтелектуально
розвиненого, конкурентоспроможного випускника школи, готового до
свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та
громадської активності, патріота своєї країни.Програма скеровує педагогів до
реалізаціїціннісних пріоритетів особистості, задоволенняосвітніх потреб молоді,
створення розвивальногосередовища, у якому б реалізувалася сучасна модель
випускника – особистості, котра знає технології усного та письмового
спілкуваннярізними мовами, у тому числі й комп'ютерного програмування,
включаючи спілкування через Інтернет.
Освітній процес в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
спрямований на формування у конкурентоспроможного випускника школи
необхідних для життєвого і професійного визначення такихякостей, як:

орієнтація в сучасних реаліях і підготовленість до життя
у XXI столітті здатність до самоосвіти самовизначення, саморозвитку;

вільне володіння двома іноземними мовами;

наявність життєвого досвіду спілкування роботи в колективі, під
керівництвом, самостійно, з літературою;

високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці,
професійного розвитку застосування комунікативних компетенцій,
впровадження у своїй діяльності ІКТ;

готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей і
можливостей, потреб ринку праці;

сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна
громадянська й професійна позиції.
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Випускник початкової школи:

Випускник середніх класів повинен:
 на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти
загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти
загальноосвітні програми з основних предметів;
 опанувати
систему
розумових
навичок
(порівняння,
узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);
 оволодіти основами комп’ютерної грамотності; знати свої
громадянські права і вміти їх реалізувати;
 оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних
цінностей;
 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
 вести здоровий спосіб життя;
 бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних
у старших класах.
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Випускник старших класів повинен:
 засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів
загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти
загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти
загальноосвітні програми з основних предметів;
 засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що
забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше
успішне навчання;
 опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого
вивчення або базовому рівні; опанувати основи комп'ютерної грамотності
(програмування, навички технічного обслуговування);
 ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;
 оволодіти культурою інтелектуальної діяльності; знати і
поважати культуру України та інших народів;
 поважати свою й чужу гідність; поважати права, свободи інших
людей;
 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
поважати свою працю та працю інших людей;
 мати почуття соціальної відповідальності; вести здоровий спосіб
життя;
 володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального
спілкування; володіти способами отримання інформації;
 прагнути духовного і соціального добробуту.
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РЕЗЮМЕ
Таким чином, освітня програма Бердянської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №2 – це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів
вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо),
спланованих і організованих для досягнення визначених результатів
навчання.
Освітня програма розроблена на термін, відповідно до тривалості
освоєння кожного рівня освіти:
- освітня програма початкової загальної освіти - на 4 роки;
- основної загальної - на 5 років;
- середньої (повної) загальної - на 2 (3) роки).
Освітня програма може корегуватися по мірі включення в освітній процес
нових програм і підручників.
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