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РОЗДІЛ І  Призначення школи та засіб його реалізації. 

Призначення Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 

полягає у створенні умов в яких учень стане повноправним учасником навчально-

виховного процесу, а не пасивним споживачем знань. Освіта в нашому закладі 

зосереджується на дитині, а не на академічних знаннях, і вчителі підтримують і 

розвивають потенціал кожного учня. Відповідно до цього, на уроках діти не стільки 

готуватимуться до дорослого життя в майбутньому, а житимуть цікавим життям зараз. 

Отже діяльність нашої школи спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є: 

- розвиток ціннісного потенціалу особистості (усвідомлення нової якості 

знань – знань не для об’єму знань, а для розвитку ціннісного потенціалу особистості); 

- законодавче делегування розробки нових критеріїв оцінки якості знань, 

засноване на рейтингових, комплексних підходах; 

- забезпечення достатнього рівня інноваційної грамотності учасників, які 

забезпечують розвиток навчально-виховного процесу; 

- забезпечення не лише знань інноваційних підходів, концепцій, а 

усвідомлене і грамотне розуміння їх змісту; 

- формування акмеологічного простору школи в системі діяльності МАМ 

- впровадження маркетингового управління з метою оптимізації відносин 

школи, з об'єктами зовнішнього середовища.  

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню 

освіту; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, 

особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

-  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

-  розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового 

світогляду; 

-  реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство. 

 



Школа надає освітні послуги: 

 державний стандарт освіти;  

 профільне навчання; 

 поглиблене вивчення предметів ;  

 індивідуальне навчання дітей з особливими потребами; 

 інклюзивне навчання; 

 групи продовженого дня 1-4 класи; 

 екстернат. 

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської 

райдержадміністрації,  знаходиться у міській комунальній власності, є юридичною 

особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер.  

Навчальний заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими 

законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи. 

Головною метою навчального закладу є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до 

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

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто 

новий випускник. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є 

засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же 

час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого 

призначення, а саме 

  уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють 

загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний 

світогляд; 

 надання учням можливості спробувати себе в різних видах 

діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо); 



 поглиблене вивчення окремих предметів;  

 надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу 

засвоєння навчального матеріалу;  

 оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція 

навчальної та позанавчальної діяльності;  

 надання широкого спектра додаткових освітніх програм і 

додаткових освітніх послуг. 

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є 

головним завданням  школи. 

Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний 

заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм 

трьох ступенів освіти: 

I ступінь – початкова школа; 

II ступінь - основна школа; 

III ступінь – старша школа. 

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим 

положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних 

освітніх програмах. 

Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на: 

 формування в учнів сучасної наукової картини світу; 

 виховання працьовитості, любові до природи; 

 розвиток в учнів національної самосвідомості; 

 формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та 

перетворення суспільства; 

 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; 

 рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації 

особистості до життя в суспільстві; 

 виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до 

культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в 

умовах багатонаціональної держави; 

 формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення. 

У навчальному закладі створені та функціонують: предметні методичні 

об’єднання, творчі групи,  психологічна та соціальна служба. 



Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в школі сприяють 

система ІСУО та програма КУРС Школа.  

Наша школа - школа рівних можливостей для всіх; школа в якій 

навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школа, яка  

намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб 

вона була успішною в житті; школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення 

з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Тобто щоб дитина, 

навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому 

вони їй потрібні для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії 

розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для 

задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється 

моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але 

й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою  

зосереджене на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів 

роботи школи з метою, яку колектив школи поставив перед собою.Школа працює на 

засадах “педагогіки партнерства”. Основні принципи цього підходу:  

    повага до особистості;  

•   доброзичливість і позитивне ставлення;  

•   довіра у відносинах;  

•   діалог – взаємодія – взаємоповага;  

•  розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність 

за нього, горизонтальність зв’язків); 

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

Школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії 

розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і 

чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.  

 

РОЗДІЛ ІІ Опис «моделі» випускника школи 

Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури діяльності, якісно 

іншої освіти, здатної до постійного оновлення,  навчання протягом усього життя. На 

формування у підростаючого покоління сучасного світогляду, розвитку творчості й 

навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості 

вказує Національна доктрина розвитку освіти. Сучасний випускник школи не 

відповідатиме вимогам сьогоднішнього життя, якщо не готувати його до цього життя. 

Формуючи особистість, здатну до самоосвіти, до самостійного вирішення особистих і 

глобальних проблем, до творчості, саморозвитку і самореалізації Березнівська 

загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 створює платформу для успішного старту 

розробивши «модель» випускника навчального закладу. 

Моделі Загальні цілі Якісні характеристики 

Випускник 

початкової  

  школи 

Старанний, емоційний, 

інтелектуальний, з 

розвинутим мисленням, 

Відчуття повноцінності, 

працелюбність, 

дисциплінованість, 



мовленням, пам’яттю, 

вчиться володіти 

почуттям самоконтролю 

та самостійності. 

доброзичливість, 

комунікабельність, мотивація 

досягнення успіху, 

відповідальність, навчально-

виховні інтереси. 

Випускник 

основної 

школи 

Креативний, має 

аналітичні здібності, 

абстрактне мислення, 

інтелектуальну,  

пізнавальну активність 

Потреба у громадському 

визнанні, прагнення до 

самоствердження, мотивація 

суспільно-корисної діяльності, 

соціальна дорослість, потреба в 

самопізнанні, адекватна 

самооцінка. 

Випускник 

загально- 

освітньої школи 

Інтелектуально зрілий, 

самостійний у прийнятті 

рішень, володіє своїми 

пізнавальними 

процесами, уміє 

аналізувати власну 

діяльність, 

аргументувати і доводити 

свої судження, має 

критичне мислення, 

здатний до спілкування і 

пізнання. 

Здатний усвідомити свою 

індивідуальну цілісність, 

неповторність, соціально зрілий, 

професійно зорієнтований, 

критично ставиться до себе та 

своїх вчинків, має соціальні та 

моральні переконання, 

громадянський світогляд, 

морально зрілий і готовий до 

самовизначення 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і 

успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може 

принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися 

досвідом з іншими. 

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння 

отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві 

компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, 

навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, 

виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати 

рішення. 

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом 

саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості: 

 випускник школи добре проінформована особистість; 

 ·прагне до самоосвіти та вдосконалення;  

 готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, 

держави; · є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;  

 свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля; 

 ·мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через 



самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру. 

 

РОЗДІЛ ІІІ Цілі та задачі освітнього процесу школи. 

- забезпечення позитивної динаміки розвитку школи, конкурентоздатної й 

орієнтованої на підготовку особистості учня, здатного до творчої самореалізації і 

свідомого життєвого вибору, який легко адаптується в сучасних життєвих ситуаціях; 

- дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей особистості 

школяра для впровадження моделі випускника ЗОШ І, ІІ, ІІІ ступенів 

- забезпечити якість освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам 

шляхом модернізації шкільного змісту та освітніх технологій, надання послуг освіти 

на оптимальному рівні освітніх потреб; 

- моделювати загально предметну та профільну освіту на кожному етапі 

загальної середньої освіти (початкової, основної, старшої); 

- створити умови для забезпечення інклюзивного підходу до організації 

навчання дітей; 

- модернізувати ресурсне (матеріально-технічного, кадрового, науково-

методичного) забезпечення навчально-виховного процесу; 

- створити умови для розвитку обдарованих особистостей, дітей із підвищеними 

здібностями й талантом, залучення їх до творчості; 

- забезпечити розвиток інформатизації освіти в школі та розширення єдиного 

інформаційного простору; 

- удосконалити виховну систему школи в умовах соціалізації особистості у 

суспільстві; 

- модернізувати існуючу модель інтеграції урочної та позаурочної сфер 

діяльності школярів в системі діяльності центру естетичної творчості; 

- забезпечити систему використання розвиваючих і здоров'я зберігаючих 

педагогічних технологій у навчальній та виховній діяльності; 

- створити інноваційну модель збагачення духовної культури педагога як 

основу підвищення професійної майстерності учителя та упровадження її у практику 

роботи школи; 

- підвищити ефективність управління школою, розвиток форм державно-

громадського управління навчально-виховним процесом; 

- удосконалити організаційно-правові й економічні механізми школи, з метою 

підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей; 

- забезпечити оновлення підходів до оцінювання якості освіти шляхом 

оптимізації системи моніторингу, розробки та активного використання тестів і 

тестових завдань; 

- активізувати діяльність школи в міжнародному та європейському освітніх 

просторах. 

- гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів 

- створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм; 

- формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності; 



РОЗДІЛ ІV Навчальний план та його опис. 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Робочий навчальний план на 2020/2021 навчальний рік  враховує основні  вимоги  

- Закону  України  «Про  освіту»,  прийнятого  05.09.2017,  що  набув  чинності  

28.09.2017,   

- Закону України «Про загальну середню освіту», що набув чинності 18.03.2020 р. 

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  21  лютого  2018  №87  «Про  

затвердження Державного стандарту початкової освіти»,  

-  постанови   Кабінету   Міністрів  України   від  23.11.2011  №  1392   «Про  

затвердження  Державного  стандарту  базової  і  повної  загальної  середньої  

освіти»; 

-  наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти»,   

-  відповідно до  наказів №405, 406, 407, від 20.04.2018, згідно рекомендацій  листа 

Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо  типових освітніх 

програм для 2-11 класів», 

-  наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх 

програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» 

- наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493 внесено зміни до типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. 

-  Державних  санітарних  правил  і  норм  улаштування,  утримання  

загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організації  навчально-виховного  процесу;  

-  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  05.08.2016  №  948  «Про 

затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів »;  

-  Статуту  Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2; 

 для  учнів  5-х, класів відповідно до таблиці №12, 6-х  класів відповідно  

таблиці  №1, для учнів 8-А,Б класів відповідно до таблиці 8, 8-В,Г – до таблиці 12, 9-

А,Б відповідно таблиці №8, 9-В відповідно таблиці 12 до Типової  освітньої  програми  

закладів  загальної  середньої  освіти  ІІ  ступеня,  затвердженої наказом №405 від 

20.04.2018. 

 для  10-11-х  класів  відповідно  таблиць  №2, 3 до  Типової  освітньої  

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН 



України від 28.11.2019 № 1493 внесено зміни до типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

- 1-7 класи – загальноосвітні класи; 

- 8-9 класи – допрофільні класи; 

- Профільне навчання здійснюється на базі 10-11 класів з урахуванням  матеріально 

– технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення  школи, навчальних 

інтересів учнів та побажань батьків таким чином:  

10 - кл. – А – профіль іноземної філології, Б - філологічний профіль  

11 - кл. – А, Б - філологічний напрям: профіль – українська філологія. 

Мова навчання у школі – українська. 

Режим роботи п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну.  

У  2020/2021  навчальному  році  за  перспективною  мережею  в  навчально-

виховному комплексі буде навчатися: 980 учнів в 1-11-х. 

4.1. Освітня програма початкової освіти  

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Початкова освіта 

здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).  

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, 

забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та 

логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 

самостійності, творчості та допитливості.  

Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові 

особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання 

розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до 

обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного 

підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності: 

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 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.  

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх 

потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному 

освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і 

зумовлюють формування ставлення до них. Спільними для всіх ключових 

компетентностей є такі вміння, як 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. Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми 

галузями, які забезпечують формування всіх ключових компетентностей. 

4.1.1. Освітня програма 1-2,3-4  класів(НУШ) 

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено 

відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту 

початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми 

для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. 

Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. 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 всіх ключових 

компетентностей. 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.  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову 

(англійська);  

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових 

компетентностей; 

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, 

основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки 

у навколишньому світі;  

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, 

здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій; інформативна - 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання 

проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття 

навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві; 



соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, 

активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, 

застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших; 

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, 

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

активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням 

демократичних принципів; 

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-

творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини; 

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для 

забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних 

рухових умінь та навичок.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального 

розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває 

для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук 

ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих 

результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає 

статистичному обліку з боку адміністративних органів.  

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, 

уміннях, навичках та їх корекції.  

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню. 

Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та 

підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. 

Нормативно-правове забезпечення: 

Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018 року № 87; 

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений Постановою 

кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;  



Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407; 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко. 1-2 клас, 

затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1272; 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко. 3-4 клас, 

затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1273; 

4.1.2. Освітня програма 4 клас  

Освітня програма для 4 класу розроблена на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання з вивченням мови 

національної меншини. Вона визначає: загальний обсяг навчального навантаження, 

орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, 

курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 

вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів; очікувані результати 

навчання учнів; рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів складає 910 

годин/навчальний рік 

Освітню програму для 4 класу укладено за такими освітніми галузями:  

Мова і література  

Суспільствознавство  

Мистецтво  

Математика  

Природознавство  

Технології  

Здоров’я і фізична культура  

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і 

варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних 

бюджетів.  



4.2. Освітня програма базової середньої освіти 

Освітня програма 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» відповідно до Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і 

вивченням мови національної меншини. 

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, визначає: 

загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів. 

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією Типовою освітньою програмою.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний 

план закладу, який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, 

визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.. Вони охоплюють 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова 

визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів.  

Варіативна складова використана на: 

· збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, які 

використовуються на вивчення тем передбачених навчальною програмою 

академічного рівня  

· запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом 

світоглядне спрямування. 

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань учнів, за 

навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України. Під 

час розподілу варіативної складової навчального плану враховано гранично допустиме 

навантаження на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього 

показника не враховувались. . 



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

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не 

лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у 

змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно 

до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 

2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Очікувані результати навчання здобувачів 

освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні 

робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як 

«Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в 

учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні 

шкільного середовища.  

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію 

навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні 

духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — 

виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, 

приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, між класові та 

загальношкільні проекти.  



Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від 

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

цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в 

проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

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. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а 

саме: змістово-інформаційних, операційнодіяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на 

практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. 

Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.  

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:  

Мови і літератури  

Суспільствознавство  

Мистецтво  

Математика  

Природознавство  

Технології  

Здоров’я і фізична культура 

Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Освітня 

галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети 

"Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська)", «Зарубіжна 

література». В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс 

«Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня 

історія. Історія України».  

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне 



мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах. 

Нормативно-правове забезпечення: 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405; 

4.3. Освітня програма 10-11 класів (профільна середня освіта)  

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової 

та повної загальної середньої освіти. 

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну 

підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати 

здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.  

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми 

галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство  

Мистецтво  

Математика  

Природознавство  

Технології  

Здоров’я і фізична культура  

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах.  

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета «Фізика і 

астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії 

здійснюється відповідно до навчальних програм.  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

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

«Мистецтво»)  

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; 

- профільні предмети ;  



- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси. 

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання 

прийнято з урахуванням освітніх потреб учнів, регіональних особливостей, кадрового 

забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.  

Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, 

відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових 

предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети; Залишок 

навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, використано для 

збільшення кількості годин на вивчення базових предметів з урахуванням потреб 

учнів.  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслені у Державному 

стандарті, Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно 

доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

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

практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення 

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

зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та 

інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення 

та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а 

саме: 

змістово-інформаційних,  

операційно-діяльнісних  

організаційно-методичних. 

Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду.  

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові 

ситуації. 

Нормативно-правове забезпечення: 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 



затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року № 1493; 

РОЗДІЛ V   Особливості організації освітнього процесу 

та застосування у ньому педагогічних технологій 

Школа  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  вихідні  дні  -  субота  і  

неділя.  

          Відповідно до  Закону  України  ,,Про  освіту”  тривалість  уроку  в  1  

класах  -  35  хвилин, в  2-4  класах  встановлюється  40  хвилин,  в 5-11 – 45 

хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 

10 хв., під час яких учні харчуються – 15 хв.. Школа  працює  в  такому  режимі: 

початок навчання для учнів 1-4, 9-11 класів на 8.30, для учнів 5-8 класів на 

14.15. Свято першого дзвоника 01.09.2020 року, осінні канікули з 26.10.2020 по 

01.11.2020, зимові канікули з 31.12.2020 по 17.01.2021, весняні канікули з 

22.03.2021 по 28.03.2021. Свято останнього дзвоника 10.06.2021року. 

           Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, 

працюють  групи продовженого дня. 

          Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Школа 

працює в одну зміну. 

     Згідно статті 12 р.ІІ Закону України ,,Про освіту” навчальний рік 

закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників 

початкової, основної та старшої  школи, яка може здійснюватися в різних 

формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

        Навчальна практика та  навчальні екскурсії для учнів 1-8, 10 класів, згідно 

рішення педагогічної ради проводяться протягом навчального року. 

        Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється 

без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена міською 

радою чи її виконавчим комітетом та у відповідності з Порядком зарахування, 

відрахування та  переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367. 

        Поділ  класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється  

відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства  освіти  і  

науки  України  від  20.02.2002   № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 

17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016. 

Виходячи з пріоритетів сучасної школи, адміністрацією та педагогічним 

колективом здійснюється робота над напрямами формування життєвих 

компетентностей школярів, здатних до творчої самореалізації і свідомого 

життєвого вибору шляхом впровадження нових підходів, перспективних 

педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, 



форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б 

розкриттю її талантів, духовно емоційних, розумових і фізичних здібностей. 

Зважаючи на це, школа забезпечує поряд з базовою освітою підготовку за 

математичним та філологічний профілями навчання. Відповідно до цього 

впроваджено низку поглибленого вивчення предметів. Зокрема з восьмого 

класу організовано класи з поглибленим вивченням української мови та 

літератури, математики. Шість років поспіль школа обрала курс на вивчення 

мови національних меншин - польської.  

Навчальна діяльність здійснювалась у відповідності до робочого 

навчального плану. Години варіативної частини використовувались протягом 

п’яти років на довузівську підготовку, курси за вибором, додаткові години в 

класах з поглибленим вивченням математики, української мови, додаткові 

заняття та консультації, організацію діяльності гуртків  та студій МАМ. 

Щорічно наші вихованці є учасниками і переможцями таких 

інтелектуальних конкурсів та турнірів: 

 міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; 

 міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. 

Т.Г.Шевченка; 

 міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика; 

 обласного літературного конкурсу «Видатні постаті Рівненщини»; 

 обласного конкурсу власної і співаної поезії «Провесінь»; 

 обласного конкурсу «Перло многоцінне»; 

 обласного огляду-конкурсу драматичних колективів;  

 всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина - Україна» 

Поряд з цим участь у написанні науково-дослідницьких робіт у МАН 

учнівської молоді дає широкі можливості її членам брати участь у 

Всеукраїнському конкурсі учнівського науково-дослідницького проектування 

та винахідництва.  

Щорічно проводимо творчі звіти педагогів за результатами роботи з 

обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях. 

Поповнюємо банк даних «Обдарована дитина». 

Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення 

подальших напрямів роботи розглядаємо на педраді, засіданні шкільних 

методичних об’єднань, нарадах при директорі. 

У навчальних планах школи було відображено подальшу роботу з виявлення 

інтересів дітей, розвитку їхніх здібностей. 

Із метою підвищення якості художньо-естетичної освіти у основній та 

старшій школі, проходить вивчення курсів за вибором «Хоровий спів», 

«Вокальний  спів», «Хореографія», «Християнська етика», «Краєзнавство». 

Підґрунтям допрофільної підготовки учнів початкової та основної школи 

стало вивчення мистецьких дисциплін – музики, образотворчого мистецтва, 

художньої культури, при цьому заняття в гуртках «Навчання грі на духових 

інструментах», «Ляльковий театр», вокальній та хореографічній студіях 



взаємодоповнюють їх за змістом. Моніторинг досягнень учнів профільних 

класів показує, що їхня успішність з профільних предметів в цілому не 

змінюється. Деякі коливання (5-6 %) пояснюються ускладненням навчального 

матеріалу та зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів. 

Провідним принципом організації позанавчальної діяльності учнів є 

надання їм можливостей задовольняти різноманітні інтереси і потреби. Учні 

залучені до позакласної роботи у Малій академії мистецтв, спортивних секціях. 

Розвитку їх інтелектуальних здібностей сприяє діяльність предметних гуртків, 

що зорієнтовані на роботу з обдарованими дітьми: з математики, української 

мови та літератури, іноземної мови, історії, основ правознавства, географії, 

економіки тощо. Всього у позаурочній діяльності школи зайнято близько 70 % 

учнів.  

Введення предметів художньо-естетичного профілю в навчальний план 

зменшило навантаження на дітей за рахунок емоційності, естетичної насолоди, 

ігрових вправ. Практика показує, що інтенсивні заняття музикою, 

хореографією, художньою творчістю допомагають школярам розвивати 

навички читання, прилучають їх через пісню до літератури, історії та інших 

предметів. Досконало побудована педагогічна структура цієї системи дає 

відмінний матеріал для розвитку слуху, різнобічного ритмічного виховання й 

формування музичної думки. Здійснення міжпредметних зв’язків на уроках 

гуманітарного, природничого, естетичного циклів у поєднанні з потужним 

потенціалом позакласної роботи набуло глибокого змісту. 

Ми можемо з упевненістю сказати, що здійснення міжпредметних зв’язків 

на уроках гуманітарного, природничого, естетичного циклів у поєднанні з 

потужним потенціалом позакласної роботи набуло глибокого змісту у 

виявленні обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей. 

Педагогічні доробки вчителів щодо розвитку творчих здібностей учнів та 

формування у них ціннісних ставлень неодноразово друкувалися у 

періодичних виданнях. У 2014 році  - лауреатом Всеукраїнського конкурсу 

«Школа – джерело талантів» 

Саме тому, в основу діяльності школи і надалі покладено формування і 

розвиток дитини в культурологічній та культурно творчій площині. 

Важливою умовою змісту позаурочної освіти і виховання, ефективним 

засобом його удосконалення є підвищення рівня управління педагогічним 

процесом, вміння керівників у своїй діяльності спиратися на громадську думку 

колективу, заохочувати, стимулювати творчість ініціативу кожного 

працівника, вміння знаходити нове, прогресивне, що виникає в навчально-

виховному процесі. 

Управління виховним процесом у Малій академії мистецтв передбачає і 

систему різноманітних видів діяльності спрямованих на виконання навичок 

художньо-естетичної культури особистості школяра, на підвищення 

педагогічної майстерності керівників, науково-методичне забезпечення активно 

творчої діяльності дітей та молоді.  



РОЗДІЛ VI Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Щорічно на початку і в кінці навчального року здійснюється: 

 діагностування, анкетування, співбесіди з вихованцями, керівниками студій, 

батьками; 

 аналіз викладання окремих дисциплін, проведення масових тематичних 

заходів, рівня концертної діяльності; 

 упорядковане опитування вихованців для з’ясування рівня сформованості 

естетичних якостей; 

 перегляд і вивчення документації гуртків і студій Малої академії мистецтв: 

журналів обліку роботи, тематичних планів, планів-конспектів занять, 

протоколів педрад, засідань методичних об’єднань; 

 аналіз тематичних перевірок навчально-виховного процесу, викладання 

окремих дисциплін, вибірковий контроль (організація безперервного 

удосконалення післядипломної педагогічної освіти, рівень самоосвіти 

керівників студії, гуртків);  

 аналіз роботи з обдарованими дітьми; 

 відстеження результатів методичного забезпечення діяльності Малої 

академії мистецтв (засідання методичних об’єднання, атестація педагогів 

тощо). 

Отримані дані узагальнюються наказами, заслуховуються на засіданнях ради 

школи, педагогічної ради, нарадах при директорі, заступниках директора з 

навчально-виховної роботи, методичних радах тощо. 

На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), 

що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня 

програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає 

ідеальній "моделі" випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та 

термінами  контролю є: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя)–не 

менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  

добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних 

заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, онлайн-курсах, 

дистанційне навчання – протягом року); 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність 

документів, визначених нормативно - правовими актами з питань освіти, 

необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з 

усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного 

навчання – 2 рази на рік); 

 матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність 

ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні 

кімнати,  спортзал, бібліотека, сучасна їдальня, буфет, наявність 

інтернету); 

 якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи 



педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, 

класно-узагальнюючий контроль – за потребою); 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 

(вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, 

циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні 

види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є 

обовязковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному 

уроці), тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного 

семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці 

навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального 

року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного 

рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – 

протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – 

протягом навчального року);  

 моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти 

(соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік); 

 продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 

раз на рік). 

Результати  

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:  

 оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності в школі;  

 постійний моніторинг змісту освіти;   

 спостереження за реалізацією освітнього процесу;  

 моніторинг технологій навчання;  

 моніторинг ресурсного потенціалу школи;  

 моніторинг управління ресурсами та процесами;  

 спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;  

 контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення 

інформації щодо її результатів;   

 розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої 

діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні. 

 

Розділ VIІI Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Для виконання освітніх програм школи на 2020/2021 навчальний рік 

передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки 

України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за 

вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію 

загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, 

що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника. 



Важливими моментами в реалізації поставленої мети є високий рівень 

створення програмно-методичного забезпечення з використанням сучасних IT-

технологій і відповідність міжнародним стандартам. 

У відповідності до сучасних вимог суспільства, головним питанням яке 

потребує пильної уваги педагогів є формування особистості, яка вміє творчо 

працювати, знаходити вихід із різних складних ситуацій та передбачати 

наперед можливі наслідки діяльності. Реалізація даного питання диктує 

потребу у поліпшені методик, впровадженні в освітній процес досконаліших 

форм навчання. Одним із факторів розвитку освіти є широке застосування в 

навчальній діяльності нових інформаційних технологій, про що йдеться у 

Концепції Національної програми інформатизації. Активне впровадження в 

навчальний процес засобів інформатизації дозволяє вести мову про нові форми 

та методи подання навчального матеріалу. Зростає інтерес до комп'ютерних 

технологій, які є одним із найбільш ефективних засобів подання наочного 

матеріалу. Інформація, що подається за допомогою комп'ютера - є 

найдоступнішою для сприйняття й аналізу за обмежений проміжок часу. 

Навчання засобами комп'ютерних технологій зазвичай не потребує додаткової 

мотивації, а найважливішим завданням учителя стає вибір оптимальної 

методики викладання предмету. Таке завдання може виявитися далеко не 

тривіальним. З одного боку необхідно володіти на достатньому рівні 

комп’ютером, з іншого мати набір програмних засобів для використання під час 

навчання. 

        Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату 

її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає 

Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти 

І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами  

 

Висновок 

Освітня програма Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 

передбачає в школі умови, при яких дитина зможе реалізувати все найкраще, 

що закладено в ній природою, і разом з тим зрозуміє, що вона відповідає за свій 

талант. Складові освітньої програми в різних напрямах діяльності об’єднані 

метою формування людини, що любить спілкуватися, розумно ставиться до 

матеріальних цінностей, мудро планує своє життя, завжди готова допомогти 

іншим. Дана програма передбачає високі стандарти здобутої освіти. 


