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Наскрізна освітня програма Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, 

м. Суми, Сумської області 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

1. Пояснювальна записка 
  

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12       ім. 

Б.Берестовського, м. Суми, Сумської області (далі КУ Сумська ЗОШ № 12) здійснює 

освітню діяльність українською мовою на різних рівнях освіти: початкова, базова та 

повна загальна середня освіта. У своїх діях керується статутом закладу, стратегією 

розвитку та має права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до 

законодавства. 

Перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма:  
- Конституція України, 

- Закон України «Про освіту»,  

- Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

-  Розпорядження Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 592-р,від 17 квітня 2019 року 

N 251-р), 

- Указ Президента України №195/2020 від 25.05.2020  «Про Національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі», 

-  Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 

(зареєстрованого в Мінстерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 

1111/35394) «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти»,  

-  Наказ Міністерства освіти і науки України № 536 від 23.04.2019 «Про 

затвердження Положення про інтитуційну форму здобуття загальної середньої 

освіти» (зареєстрованого в Мінстерстві юстиції України 22 травня 2019 року за 

№ 547/33518),  

- Наказ Міністерства освітиі науки України № 1115 від 08.09.2020 року «Деякі 

питання організації дистанційного навчання», 

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 1369 від 07.12.2018 рок « Про 

затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації» 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. № 8/32979), 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180592.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180592.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180592.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180592.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190251.html
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- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про  

затвердження Положення  про індивідуальну форму навчання  в загальноосвітніх 

навчальних закладах» (із змінами внесеними наказом МОН від 10.07.2019 № 955), 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 року № 574 “Про 

затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних 

кабінетів і STEM-лабораторій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 

травня 2020 року № 410/34693, 

-  Наказ Міністерства освіти і науки України № 795 від 12.07.2021 року «Про 

надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним 

навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»,  

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 1456 від 21.10.2013 року «Про 

затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі», 

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 498 від 05 травня 2021 року 

«Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

- Наказ Міністерства освіти і науки України №528 від 14.05.2021 «Деякі питання 

проведення у 2021/2022 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05 липня 2021 року № 880/36502, 

- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-322 від 18 травня 2018 року 

«Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів 

у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції 

різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом 

початкової освіти, затвердженим ПостановоюКабінету Міністрів України № 87 від 

21 лютого 2018 р.», 

- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-74 від 01 лютого 2018 року 

«Щодо застосування державної мови в освітній галузі», 

-  Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-291 від 28.05.2020 року 

"Щодо можливостей використання сервісів для дистанційного навчання", 

- Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-436 від 14.08.2020 року "Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню)", 

- Лист Міністерства освітиі науки України від   ___2021 р. №___ "Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році" 

- Лист Міністерства освітиі науки України № 1/9-471 від 22.07.19 року «Щодо 

окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного 

класу» 
Освітня діяльність КУ Сумська ЗОШ № 12 для досягнення здобувачами 

освіти початкового рівня здійснюється відповідно до документів: 

 Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-4-х класів, 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272 

“Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти”, 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-dlya-navchalnih-kabinetiv-i-stem-laboratorij
https://base.kristti.com.ua/?p=8147/
https://base.kristti.com.ua/?p=8147/
https://base.kristti.com.ua/?p=8260/
https://base.kristti.com.ua/?p=8260/
https://base.kristti.com.ua/?p=8260/
https://base.kristti.com.ua/?p=7959
https://base.kristti.com.ua/?p=7959
https://base.kristti.com.ua/?p=7959
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 Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273 

"Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти", 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 року № 

813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», 

 Наказу Міністерства освітиі науки України від 25.06.2018 № 677 

«Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і 

комунальних закладах загальної освіти». 

 Наказу Міністерства освіти і науки України №140 від 03.02.2021року 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освітиі науки України від 02 

листопада 2016 року №1319 та визнння такими, що втратили чинність деяких 

наказів Міністерства освітиі науки України», 

 Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-188 від 07.04.21 

року «Щодо освітніх програм», 

 Листа ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01-23/1115 «Освітня програма 

«Світ чекає крилатих» (науковий керівник Цимбалару А.Д.)» 

 Листа ДСЯО від 06.08.2020 №01/01-23/929 «Освітня програма 

«Інтелект України» (науковий керівник Гавриш І. В.)» 

Освітня діяльність КУ Сумська ЗОШ № 12 для досягнення здобувачами 

освіти базового середнього та профільного середнього рівнів освіти (ст.10 ЗУ 

«Про освіту») здійснюється відповідно до документів: 
- Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти ” від 23 листопада 

2011 р. № 1392, 

- Наказу Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня», 

- Наказу Міністерства освіти і науки України № 408 від 20.04.2018 “Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня”, 

- Наказу Міністерства освіти і науки України №1493 від 28.11.2019 «Про 

внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня”, 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 №312 «Про 

затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим 

вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та 

розробленого на його підставі шкільного «Положення щодо 

функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів». 

Мета та завдання діяльності закладу освіти, а також особливості й 

умови роботи закладу. 
Метою освіти в КУ Сумська ЗОШ № 12 є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

https://base.kristti.com.ua/?p=6843
https://base.kristti.com.ua/?p=6843
https://base.kristti.com.ua/?p=6843
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
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самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні 
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільсту, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 
України та її європейського вибору.  

Призначенням нашого закладу освіти – є реалізація права дитини на 
здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти з вільним 
вибором предметів для допрофільної та профільної підготовки.  

Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у 
Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа  I-III  ступенів № 12            
ім. Б.Берестовського у 2021-2022 навчальному році становить 11 років: 
у школі I ступеня - 4 роки;  
у загальноосвітніх класах школи II ступеня – 5 років; 
(у класах з допровільною підготовкою – 2 роки, 8-9 класи); 
у класах з профільними предметами школи III ступеня - 2 роки. 

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній 
діяльності таких принципів: 
• Презумції талановитості дитини; 
• Розвитку особистості; 
• Інноваційності; 
• Здоров’яцентризму; 
• Гуманізму; 
• Патріотизму; 
• Демократизації; 
• Креативності; 
• Партнерства 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12       

ім. Б.Берестовського, м. Суми, Сумської області працює в основному за денною 

формою навчання у дві зміни. 

Для наближення режиму роботи закладу до оптимального та такого, що 

відповідає санітарному регламенту, а також на виконання ст. 10 п.3. Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» стосовно тривалості навчального 

року, зокрема 175 навчальних днів тривалість навчальних тижнів для учнів 1-4 

класів становить 5 днів, для учнів 5-11 класів – 6 днів (5 днів за денною формою 

навчання, суббота  - із застосуванням технологій дистанційного навчання). 

Заклад має 18 навчальних кабінетів з кількістю посадкових місць 34 та 1 

кабінет з кількістю місць 16.  

Режим роботи закладу. 
Початок навчального дня розпочинається з 8:00, початок занять у другу 

зміну - не пізніше 14:00 години. Робота груп продовженого дня починається з 

12.00. 

У 18 повноцінних навчальних кабінетах у І зміну навчатимутося учні 18 

класів: 1-А,1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 

10-А, 11-А класів. У ІІ зміну навчаються учні 11 класів 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В, 5-

В, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В класів. Режим роботи школи ІІ та ІІІ ступенів в суботу 
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із застосуванням технологій дистанційного навчання в І зміну з початком занять 

о 9:00. 

Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять): 

 у 1-му класі - 35 хв., 

 2-4-х класах - 40 хв., 

 5-11(12) класах- 45 хв.  

Тривалість перерв між навчальними заняттями для учнів 1-4-х класів не 

менше 15 хв., 5-11 класів - не менше 10 хв.. Замість однієї великої перерви 

влаштовуватимутья дві перерви по 20 хв., після другого та третього навчальних 

занять - для учнів 1-4-х класів, після третього та четвертого навчальних занять - 

для учнів 5-11 класів. У середині здвоєного навчального заняття 

організуватиметья перерва тривалістю не менше 10 хв. для активного 

відпочинку. 

У групах подовженого дня учнів початкової школи прогулянка на 

відкритому повітрі становитиме не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов 

зовнішньої температури повітря не нижче 10 °C). 

Структура 2021-2022 навчального року. 
Орієнтовна структура 2021/2022 навчального року передбачає, що  

навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою навчання:  

І семестр містить 16 робочих тижнів і триватиме  з 01 вересня 2021 року по 

24 грудня 2021 року з кількістю навчальних днів для учнів 1-4 класів 77, для 

учнів 5-11 класів – 91. 

 ІІ семестр містить 19 робочих тижнів і триватиме з 10 січня 2022 року для 

для 1-4 класів до 07 червня 2022 року (кількість днів 98 ), для 5-11 класів по 27 

травня 2022 року (кількість днів 107). 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, 

осінні з 25 жовтня 2021 року  по 31 жовтня 2021 року, зимові з 28 грудня 2021 

року по 09 січня 2022 року, весняні з 19 березня 2022 року по 27 березня  2022 

року. 

Згідно з Порядком проведення державної підсумкової атестації (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979) учні 4, 9 та 11 класів 

складають державну підсумкову атестацію, терміни та форма якої будуть 

визначені законодавством. 

Згідно з наказом Міністерства освітиі науки України № 498 від 05 травня 

2021 року «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти» зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти для учнів 11-х класів проводитиметься 

з 23 травня до 15 липня. 
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2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою 

програмою 

 
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до 

Закону України «Про освіту»).  

Зарахування дітей до 1-х класів зазначених вище закладів І-ІІІ ступенів 

здійснюється без проведення конкурсу та згідно з процедурами, визначеними 

Порядком зарахування (Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 та лист-

роз’яснення №1/9-292 в ід 08.05.2018).  

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. Зарахування до 5-х класів таких закладів відбувається на 

загальних засадах шляхом переведення учнів з 4-го класу. У разі появи вільних 

місць зарахування на них відбувається таким чином: до початку навчального 

року зараховуються діти, які проживають на території обслуговування, а під час 

навчального року – у порядку надходження заяв. 

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту можуть бути 

переведені до десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів цього 

самого закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсу (за умови 

його проведення), що проводиться відповідно до пунктів 3 - 16 глави 4 розділу II 

Порядку 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 квітня 2018 

року N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року 

за N 564/32016. 

Учні (вихованці), які за результатами конкурсу не переводяться до 

десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів, за власною заявою 

(у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних 

представників переводяться до десятого класу без поглибленого вивчення 

окремих предметів відповідно до пункту 2 цього Порядку або випускаються із 

закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу керівника і можуть 

продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи 

загальної середньої освіти. 

Учні (вихованці) дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої 

освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться до наступного класу чи 

випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про 

базову середню освіту, а учні (вихованці), які за результатами річного 

оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев'ятому класі, мають 

результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтво про базову 

середню освіту з відзнакою. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32016.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32016.html
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Переведення учнів до наступного класу проводиться відповідно до Порядку 

перведення учнів(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного 

класу, затвердженого наказаом Міністкрства освіти і науки україни № 762 від 

14.07.2015 року, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки № 621 від 08.05.2019 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов. 

Зарахування учнів до 1-х, 5-х та 10-х класів, до класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів, закладу відбуватиметься згідно з листом –

роз’ясненням  (Лист МОН України №1/9-320 від 18.05.2018). 

Зарахування до 10-х класів — відбувається за результатами конкурсного 

відбору за умови, що кількість поданих станом на 15 червня заяв перевищує 

загальну кількість місць у десятому (десятих класах) закладу освіти. 

Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, які 

мають особливі освітні потреби, у 2021/2022 навчальному році 

використовуватимуться типові освітні програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ, ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, 

затвердженими наказами Міністерства освітиі науки України від 12.06.2018     № 

627, від 21.06.2018 №668, які будуть братись за основу при створенні 

індивідуального навчального плану для дітей, які навчатимуться за 

індивідуальною формою.  

Для дітей з інвалідністю  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2016 № 8 «Про  затвердження Положення  про індивідуальну 

форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами внесеними 

наказом МОН від 10.07.2019 № 955), на підставі заяв батьків та висновків 

лікарсько-консультаційної комісії буде організовуватись індивідуальна форма 

навчання та забезпечуватись надання освітніх послуг відповідно до потреб 

дитини за формою педагогічний патронаж. 

Індивідуальний навчальний план визначатиме перелік предметів, 

послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного 

предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин. 

 

3. Загальний обсяг навчального навантаження 
 

У КУ Сумська ЗОШ № 12 на 2021-2022 навчальний рік проектна мережа 

становить 29 класів, у яких навчатиметься 902 учні, класи із сердньою 

наповнюваність 31,1 (ліцензійний обсяг закладу освіти 500 осіб ), також 

працюватиме 2 групи продовженого дня (60 учнів 1-2 класів):  

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл.-12, 5-9 кл. -  15; 10-11 кл. - 2. 

Орієнтовна здобувачів освіти в 1-4 кл. – 374; 5-9 кл. - 471; 10-11 кл. - 57. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  

Загальний обсяг годин : 

- для учнів, що навчатимуться за Типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Савченко О. Я. у 1-А,В класах, 805 
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годин/навчальний рік, 2-Б, 2-В класах - 875 годин/навчальний рік, 3-В класі- 910 

годин/навчальний рік, 

- для учнів, що навчатимуться за освітньою програмою «Інтелект України» 

(науковий керівник Гавриш І. В.) у 1-Б класі - 805 годин/навчальний рік, у 2-А 

класі - 875 годин/навчальний рік, 3-А,Б класах-910 годин/навчальний рік, 4-Б 

класі - 910 годин/навчальний рік, 

- для учнів, що навчатимуться за освітньою програмою «Світ чекає 

крилатих» (науковий керівник Цимбалару А. Д.) у 4-А, 4-В класах- 875 

годин/навчальний рік 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах школи І ступеня (далі –навчальний план).  

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: 

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,  

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

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, 

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

9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. 

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах ІІ ступеня (далі –навчальний план). 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:  

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, 

для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані ІІІ ступеня (далі –навчальний план).  

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

Обсяг потижневого навчального навантаження та обґрунтування 

перерозподілу навчальних годин на 2021-2022 навчальний рік 
Навчальний план КУ Сумська ЗОШ № 12 дає цілісне уявлення про зміст і 

структуру кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 

окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме 

тижневе навантаження учнів.  

Навчальний план для кожного класу розроблений відповідно до Типових 

освітніх програмам, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Перелік використаних програм, номер додатку з навчальним планом, режим 

роботи, мова навчання та обсяг потижневого навчального навантаження 

представлений в таблиці 1. 

Таблтця 1 

Класи, 

додатки 
Типовий навчальний план 

Режим роботи, 

мова навчання 

Обсяг 

потижневого 

навчального 

навантаження 
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1-А,1-В  

Додаток 1 

 

Типовий навчальний план для 1-

2-х класів з українською мовою 

навчання за Типовою освітньою 

програмою розробленою під 

керівництвом О.Я. Савченко 

(наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019 

року № 1272) 

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Усього 22 

години, 

варіативний 

складник 1 

година. 

Гранично 

допустиме 

тижневе/ річне 

навчальне 

навантаження 

учня 20/700 

1-А,  

Додаток 2 
 

Навчальний план початкової 

школи з українською мовою 

навчання для закладів загальної 

середньої освіти, 

що працюють за науково-

педагогічним проєктом 

«Інтелект України» за 

Освітньою програмою 

розробленою під керівництвом 

І.В.Гавриш «Інтелект України» 

(Лист Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-188 від 

07.04.21 року «Щодо освітніх 

програм»)  

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження: 

1 клас — 

20 год/тижд.;  

Загальна 

кількість 

навчальних 

годин, що 

фінансуються 

з бюджету (без 

урахування 

поділу на 

групи): 

1 клас — 

23 год/тижд. 

2-А 

Додаток 3  
 

Навчальний план початкової 

школи з українською мовою 

навчання для закладів загальної 

середньої освіти, 

що працюють за науково-

педагогічним проєктом 

«Інтелект України» за 

Освітньою програмою 

розробленою під керівництвом 

І.В.Гавриш «Інтелект України» 

(Лист Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-188 від 

07.04.21 року «Щодо освітніх 

програм»)  

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження:  

2 клас — 22 

год/тижд. 

Загальна 

кількість 

навчальних 

годин, що 

фінансуються 

з бюджету (без 

урахування 

поділу на 

групи): 
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2 клас — 25 

год/тижд. 

2-Б, 2-В 

  

Додаток 4 

Типовий навчальний план для 1-

2-х класів з українською мовою 

навчання за Типовою освітньою 

програмою розробленою під 

керівництвом О.Я. Савченко 

(наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019 

року № 1272) 

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Усього 24 

години, 

варіативний 

складник 1 

година. 

Гранично 

допустиме 

тижневе/ річне 

навчальне 

навантаження 

учня 25/770 

3-В 

Додаток 5 

Типовий навчальний план для  3-

4 класів з українською мовою 

навчання за Типовою освітньою 

програмою розробленою під 

керівництвом О.Я. Савченко 

(наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019 № 

1273) 

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Усього 25 

години, 

варіативний 

складник 1 

година. 

Гранично 

допустиме 

тижневе/ річне 

навчальне 

навантаження 

учня 26/805 

3-А, 3-Б 

Додаток 6 

Навчальний план початкової 

школи з українською мовою 

навчання для закладів загальної 

середньої освіти, 

що працюють за науково-

педагогічним проєктом 

«Інтелект України» за 

Освітньою програмою 

розробленою під керівництвом 

І.В.Гавриш «Інтелект України» 

(Лист Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-188 від 

07.04.21 року «Щодо освітніх 

програм»)  

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження:  

3 клас — 23 

год/тижд. 

Загальна 

кількість 

навчальних 

годин, що 

фінансуються 

з бюджету (без 

урахування 

поділу на 

групи): 

3 клас — 26 

год/тижд. 

4-А, 4-В 

Додаток 7 

Типовий навчальний план для 4-

х класів з українською мовою 

навчання за Освітньою 

з 5-денним 

режимом занять, 

Гранично 

допустиме 

тижневе/ річне 
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програмою розробленою під 

керівництвом А.Д. Цимбалару 

“Світ чекає крилатих” (Лист 

Міністерства освітиі науки 

України № 1/9-188 від 07.04.21 

року «Щодо освітніх програм») 

з українською 

мовою навчання 

навчальне 

навантаження 

учня 26/805 

4-Б 

Додаток 8 

Навчальний план початкової 

школи з українською мовою 

навчання для закладів загальної 

середньої освіти, 

що працюють за науково-

педагогічним проєктом 

«Інтелект України» за 

Освітньою програмою 

розробленою під керівництвом 

І.В.Гавриш «Інтелект України» 

(Лист Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-188 від 

07.04.21 року «Щодо освітніх 

програм»)  

з 5-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження:  

4 клас — 23 

год/тижд. 

Загальна 

кількість 

навчальних 

годин, що 

фінансуються 

з бюджету (без 

урахування 

поділу на 

групи): 

4 клас — 26 

год/тижд 

5-А, 5-Б,  

5-В 

Додаток 9 

Таблиця 1 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання і 

вивченням 

англійської  мови 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

5 клас — 

23,5+3*/3,5 

год/тижд.;  

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження: 

5 клас — 

28 год/тижд. 

6-А, 6-Б,  

6-В, 6-Г 

Додаток 

10 

Таблиця 1 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання і 

вивченням 

англійської  мови 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

6 клас — 

26,5+3*/3,5 

год/тижд.;  

год/тижд. 
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Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження:  

6 клас — 31 

год/тижд. 

7-А, 7-Б,  

7-В 

Додаток 

11 

Таблиця 1 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання і 

вивченням 

англійської  мови 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

7 клас — 

28+3*/2,5 

год/тижд.;  

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження:  

7 клас — 32 

год/тижд.  

8-А 

Додаток 

12 

 

Таблиця 8 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

поглибленим 

вивченням 

біології  

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

8 клас — 

31+3*/2 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження у 

33 год/тижд.  

8-Б 

Додаток 

13 
 

 9-Б 

Додаток 

16 

 

Таблиця 8 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

поглибленим 

вивченням 

математики  

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

8 клас — 

31+3*/2 

год/тижд.;  

9 клас — 

32+3*/1 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 



15 
 

навчальне 

навантаження у 

8 та 9 класах 33 

год/тижд.  

8-В 

Додаток 

14 

 

Таблиця 8 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

8 клас — 

31+3*/2 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження у 

33 год/тижд.  

9-А 

Додаток 

15 

Таблиця 8 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 405 

з 6-денним 

режимом занять, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

поглибленим 

вивченням історії 

Усього години/ 

варіативний 

складник 9 клас 

— 32+3*/1 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження у 

33 год/тижд.  

10 клас 

Додаток 

17 

Таблиці 2 та 3 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  №1493 від 28.11.2019 

Навчання з 6-

денним режимом, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

профільними 

предметами 

математика і 

фізика та історія в 

групах 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

27+3**/8 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження у 

33 год/тижд. 

Усього 

фінансується 38 

год/тижд 
** Вибірково-

обов’язкові 

предмети 
(Інформатика, 

Технології) 
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11 клас 

Додаток 

18 

Таблиці 2 та 3 Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України  №1493 від 28.11.2019 

Навчання з 6-

денним режимом, 

з українською 

мовою навчання, 

вивченням 

англійської  мови і 

профільними 

предметами 

математика і 

фізика та 

українська мова і 

література в 

групах 

Усього годин/ 

варіативний 

складник: 

26+3**/9 

год/тижд. 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навчальне 

навантаження у 

33 год/тижд. 

Усього 

фінансується 38 

год/тижд 
** Вибірково-

обов’язкові 

предмети 
(Інформатика, 

Технології) 
 

*Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково 

фінансуються. 

** Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

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

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку учні 10 класу у власних заявах обрали по два предмети 

«Інформатика» та «Технології». Вищезазначені предмети вивчатимуться 

одночасно в 10 і 11 класах (години, передбачені на вибірково-обов’язкові 

предмети діляться між двома обраними предметами). Учні 11 класу класу 

продовжитимуть навчання з предметів «Інформатика» та  «Технології». 

Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» здійснюватиметься як 

два окремі предмети - «Фізика» (за програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за програмою 

авторськогоколективу під керівництвом Яцківа Я. Я.). 

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, 

технологій (трудового навчання), інформатики, фізичної культури 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) 
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та листа Міністерства освітиі науки України № 1/9-322 від 18 травня 2018 року 

«Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової 

інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним 

стандартом початкової освіти, затвердженим ПостановоюКабінету Міністрів 

України № 87 від 21 лютого 2018 р.. Згідно з рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися 

на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні 

інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення 

додаткових коштів. 

Таким чином загальний обсяг потижневого навчального навантаження 

в 1-11 класах на 2021-2022 навчальний рік (орієнтовно) наведено в таблиці 2 

Таблиця 2 
Класи Кількість 

годин 

Поділ на групи  

Українська 

мова 

Англій-

ська 

мова 

Інфор-

матика 

Техно-

логії  

Фізична 

культура 

Поділ для 

вивчення  

профільних 

предметів у 

групах 

1-А, В 23*2=46 5*2=10 2*2=4     

1-Б 23 6 2     

2-А 25 6 3     

2-Б,В 25*2=50 3,5*2=7 3*2=6 1*2=2    

3-В 26 3,5 3 1    

3-А,Б 26*2=52 6*2=12 3*2=6 1*2=2    

4-А,В 26*2=52 5*2=10 3*2=6 1*2=2    

4-Б 26 6 3 1    

Всього 

401,5 

300 60,5 33 8    

5-А,Б,В 30*3=90 3,5*3=10,5 3*3=9 1*3=3 2*3=6   

6-А,Б,В,Г 33*4=132 3,5*4=14 3*4=12 1*4=4 2*48   

7-А,Б,В 33,5*3 =100,5 2,5*3=7,5 3*3=9 1*3=3 1*3=3   

8-А,Б 36*2=72 2*2=4 2*2=4 2*2=4 1*2=2   

8-В 36 4 2 2 1   

9-А,Б 36*2=72 2*2=4 2*2=4 2+1=3 1*2=2   

Всього 

627,5 

502,5 44 40 19 22   

10 38 2 2 2   17,5 

11 38  2 1  3 21 

Всього 

126,5 

76 2 4 3  3 38,5 

 
Розподіл варіативної складової частини у початковій школі здійснено з 

урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх 

потреб учнів за рішенням педагогічної ради закладу (протокол від 14.06.2021 р. 

№ 6). 

Навчальне навантаження учнів не перевищує гранично допустимого 

тижневого навантаження учнів установленого Базовим  планом на підставі 

санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу. 
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У 2021-2022 навчальному  році, відповідно  до  рішення  педагогічної ради 

(протокол № 6 від 14.06.2021 року), враховуючі побажання батьків(заява) 4-А, 4-

В класи працюють за освітньою програмою «Світ чекає крилатих», розробленою 

під керівництвом Цимбалару А.Д., 1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-Б класи працюють за 

освітньою програмою «Інтелект України», розробленою під керівництвом 

Гавриша І.В., 1-А, 1-В, 2-Б, 2-В,3-В класи працюють за Типовою освітньою 

програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 
Початковий курс мовно-літературної галузі освіти у 1-А, 1-В класі 

розпочинатиметься з предмета Українська мова та література, метою якого є 

формування в першокласників навичок читання і письма. 

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізується через 

навчальний предмет «Математика» ( 4 год/тижд.).  

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у 1-А, 1-В класах дає змогу вчителеві 

самостійно обирати й  формувати інтегрований та автономний спосіб подання 

змісту із освітніх галузей Стандарту, орієнтуючись на індивідуальні, пізнавальні 

запити і можливості учнів. 

Мистецька освітня галузь буде реалізовуватися через окремі предмети: 

«Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво». 

4-А, 4-В класи працюватимуть за освітньою програмою «Світ чекає 

крилатих», розробленою під керівництвом А.Д. Цимбалару. У межах галузі 

«Мовно-літературна» в 4-А, 4-В класах вивчаються предмети: «Українська 

мова» та «Іноземна мова (англійська).  

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», 

«Громадянська та історична» реалізуються через інтегрований навчальний 

предмет «Всесвіт». 

У межах освітньої галузі «Математична» викладається навчальний предмет 

«Математика», який вивчається як інтегрований курс, що має математичний і 

логічний складники. 

Освітні галузі «Мистецька», «Інформатична» та «Технологічна» 

реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Арт-технології та 

інформатика (ІКТ)». Програму цього предмета для 4-А, 4-В класів структуровано 

за концентрами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Handmade-

мистецтво». Концентри «Театральне мистецтво» та «Мистецтво слова» винесено 

у варіативну складову. 

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується навчальним предметом 

«Фізична культура». З метою оптимізації навчального навантаження учнів і 

виконання навчальної програми з фізичної культури предмет поділяється на 

«Фізична культура: фізкультхвилинки», «Фізична культура» та «Хореографія – 

мистецтво рухів».  

1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-Б класи працюватимуть за освітньою програмою 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за загальною редакцією І. В. 

Гавриш, С. В. Кириленко. 

Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» є однією з освітніх програм Нової української школи, яка 

успішно пройшла експертизу в Державній службі якості освіти України (лист 



19 
 

Державної служби якості освіти № 01-22/322 від 24.05.2018 р.) на відповідність 

Державному стандарту початкової освіти, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 року, та має дозвіл Міністерства 

освіти і науки України на запровадження в закладах загальної середньої освіти 

(лист № 1/9-344 від 25.05.2018 р.). 

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і 

література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова»                     

(6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі 

представлена навчальним предметом «Іноземна мова» 1клас (2 год/тижд.), 2 клас 

( 2 год/тижд.), 3 клас (3 год/тижд), 4 клас (3 год/тижд). 

Мета і завдання математичної освітньої галузі у 1-х класах реалізуються 

через навчальні предмети «Математика» ( 3год/тижд.) і «Я пізнаю світ»                    

(1 год/тижд.), у 2-х класах «Математика» (3год/тижд.) і « Я пізнаю світ»               

(1,5 год/тижд.), у 3-х класах «Математика» (3 год/тижд.) і «Я пізнаю світ»          

(1,5 год/тижд.), у 4-х класах «Математика» (3 год/тижд.) і «Я пізнаю світ»          

(1,5 год/тижд.). 

Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через 

навчальний предмет «Я пізнаю світ» (4,5 год/тижд.). 

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» (1 год/тижд.) і «Я 

пізнаю світ» (1 год/тижд.); фізкультурної — через навчальні предмети «Фізична 

культура» (2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.). 

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години 

фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає 

можливість інтегровано реалізувати здоров’я збережувальну мету освіти.   

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української 

освіти в європейський і світовий освітній простір 1година варіативної складової 

використовується на підсилення  мовно-літературної освітньої галузі (іноземна 

мова). 

Використання годин варіативної  складової початкової школи представлено 

в таблицях 3 та 4. 

Години варіативної складової використовуються: 

- на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 

складової:  

Таблиця 3 

Клас Предмет Кількість годин 

1-Б Англійська мова 1 год 

2-А Я пізнаю світ 1 год 

3-А, 3-Б Я пізнаю світ по 1 год 

4-Б Я пізнаю світ 1 год 

- на упровадження  курсів  за вибором: 

Таблиця 4  

Клас Предмет Кількість годин Програма 
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4-А, 4-В 

Арт-технології та 

інформатика: 

мистецтво слова 

по 0,5 год 
Освітня програма 

початкової освіти 

«Світ чекає 

крилатих» (Лист 

ДСЯО від 

22.09.2020 № 

01/01 – 23/1115) 

4-А, 4-В 

Арт-технології та 

інформатика: 

театральне 

мистецтво 

по 0,5 год 

1-А,1-В,2-Б, 2-

В, 3-В 

Розвиток 

продуктивного 

мислення 

 по 1 год 

О.М. Гісь. 

Розвиток 

продуктивного 

мислення. 

1-4 класи. 

Рекомендовано 

МОН України,  

РОЗПОДІЛ ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ  ПОЧАТКОВОЇ  

ШКОЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ В ТАБЛИЦЯХ 5  ТА 6 

Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової 

Таблиця 5 

Предмет 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Всього 

Я пізнаю світ    1   1 1   1  4 

Іноземна мова 

(англійська) 
 1           1 

Всього  1  1   1 1   1  5 

Таблиця 6  

Курси за вибором 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Всього 

Розвиток продуктивного 

мислення 
1  1  1 1   1    5 

Арт-технології та інфор- 

матика: театральне мис- 

тецтво 

         0,5  0,5 1 

Арт-технології та інфор- 

матика: мистецтво слова 
         0,5  0,5 1 

Всього: 1  1  1 1   1 1  1 7 

 

Навчальні плани базової середньої освіти передбачають реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі 

предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  
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Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

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

фінансуються з бюджету. 

Під час складання освітної програми та навчальних планів основної школи 

педагогічна рада закладу (протокол № 6 від 14.06.2021) скористалась 

повноваженням здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану 

в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист МОН № 1/9-

430 від 11.08.20 року). 

З метою виконання програм поглибленого вивчення окремих предметів 

здійснено перерозподіл годин інваріантної складової в основній школі, що 

зазначено в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Клас Предмет та 

кількість годин, 

що зменшено 

Предмет та 

кількість годин, 

що збільшено 

Примітка 

8-Б Фізична культура 

3-1 

Геометрія  2+1 На виконання 

програми 

поглибленого 

вивчення 

математики 

(геометрія 

поглиблений 

рівень 3 

год/тижд) 

9-Б Фізична культура 

3-1 

Геометрія  2+1 На виконання 

програми 

поглибленого 

вивчення 

математики 

(геометрія 

поглиблений 

рівень 3 

год/тижд) 

9-Б Інформатика 

2-1 

Фізика 3+1 На підсилення 

предмета 

спільної 

освітньої галузі у 

класі з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

 

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів дозволяється 

навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують 

санітарно-гігієнічних. 
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Варіативна складова навчального плану основної школи КУ Сумська ЗОШ 

№ 12 визначена рішенням педагоічної ради 14.06.2021 року (протокол №6) та 

враховуює особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та 

кадрового забезпечення закладу і відображена в навчальних планах закладу 

освіти.  

Варіативна складова навчальних планів базової середньої освіти у КУ 

Сумська ЗОШ № 12 використовується наступним чином: 

1) На підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі 

розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному 

плані, який погоджується директором закладу освіти. Вчитель зазначає 

проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на 

підсилення якого використано зазначені години. 

Підсилення предметів інваріантної складової представлено в таблиці 8. 

Таблиця 8 

Клас Предмет Кількість годин Примітка 

5-Б Математика 1 Клас у 2020-2021 

навчальному році навчався за 

Освітньою програмою за 

педагогічною технологією 

«Росток» (науковий керівник 

Пушкарьова Т. О.)  

6-А Математика 1 Клас у 2019-2020 

навчальному році навчався за 

Освітньою програмою за 

педагогічною технологією 

«Росток» (науковий керівник 

Пушкарьова Т. О.)  

6-Г Англійська мова 1 За бажанням батьків 

7-А, 7-Б Математика По 1 годині Класи у 2018-2019 

навчальному році навчалися 

за Освітньою програмою за 

педагогічною технологією 

«Росток» (науковий керівник 

Пушкарьова Т. О.)  

8-А Біологія 2 На виконання програми 

поглибленого вивчення 

біології (4 год/тижд) 

8-А Хімія 1 На підсилення предмета 

спільної освітньої галузі у 

класі з поглибленим 

вивченням біології 

8-Б, 9-Б Математика 

(алгебра) 

3 На виконання програми 

поглибленого вивчення 
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математики ( алгебра  

поглиблений рівень - 5 

год/тижд) 

8-Б Фізика  0,5 На підсилення предмета 

спільної освітньої галузі у 

класі з поглибленим 

вивченням математики 

8-В Українська мова 2 На виконання програми 

поглибленого вивчення 

української мови (4 

год/тижд) 

8-В Українська 

література 

0,5 На підсилення предмета 

спільної освітньої галузі у 

класі з поглибленим 

вивченням української мови 

9-А Історія України 1 На поглиблене вивчення 

історії 

9-А Всесвітня 

істоорія 

1 На поглиблене вивчення 

історії 

Разом  16  

 

2) Запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють 

обрану закладом освіти спеціалізацію. 

Курси за вибором в основній школі представлені в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Назва курсу  Програма 

5-А Етика  1 Етика  Лист МОН від 23.12.2004 № 

1/11-6611. 

Етика 5-6 класи 

5-В Етика  1 Етика Етика 5-6 класи 

6-А Етика  1 Етика Етика 5-6 класи 

6-Б Етика  1 Етика Етика 5-6 класи 

6-В Етика  1 Етика Етика 5-6 класи 

8-А Біологія 0,5 «Основи 

медичних знань» 

«Основи медичних знань», 

автор: Нагєва Л.М.Збірник 

навчальних програм 

курсів за вибором та 

факультативів з біології 

для допрофільної 

підготовки та профільного 

навчання, рекомендованих 

для використання в 

закладах загальної 

середньої освіти. Лист 
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ІМЗО від 20.08.2019 № 

22.1/12-Г-873 

8-В Українська 

мова 

1 «У світі 

поетичного 

слова» 

Програми факультативних 

курсів з української мови 

(автори Гнаткович Т., 

Калинч О.,  Береш-

Попович О., Шкурда М.) 

Лист ІМЗО від 04.07.2019 

№ 22.1/12-Г-551 

9-А Історія 

України 

1 Основи 

медіаграмотності 

Навчальна програма 

«Основи медіаграмотності 

(пропедевтичний курс) 

8(9) клас» (автори 

Коваленко П.О., Мокрогуз 

О.П.). Лист ІМЗО від 

27.09.2017 № 1/1-9777 

Разом   7,5   

 

Факультативи в основній школя представлені в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Назва факультативу. Програма 

5-А Зарубіжна 

література 

1 «У світі літературної казки».  Програми 

курсів за вибором і факультативів із 

зарубіжної літератури.  5 - 7 класи: збірник / 

За заг. ред.:  Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ 

«ОФСЕТ», –    С. 28-51. (Автор Боліла Ю.)  

5-В Зарубіжна 

література 

1 «У світі літературної казки».  Програми 

курсів за вибором і факультативів із 

зарубіжної літератури.  5 - 7 класи: збірник / 

За заг. ред.:  Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ 

«ОФСЕТ», –    С. 28-51. (Автор Боліла Ю.)  

6-В Зарубіжна 

література 

1 «Золоті міфи та легенди народів».  Програми 

курсів за вибором і факультативів із 

зарубіжної літератури.  5 - 7 класи: збірник / 

За заг. ред.:  Н.В. Химери.  

Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333  

6-Г Зарубіжна 

література 

1 «Золоті міфи та легенди народів».  Програми 

курсів за вибором і факультативів із 

зарубіжної літератури.  5 - 7 класи: збірник / 

За заг. ред.:  Н.В. Химери.  

Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333  

6-В Українська 

мова 

1 Культура мовлення. Стилістичні особливості 

морфології», автори: Тетяна Гнаткович, 

Олеся Калинич. Програми факультативних 
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курсів з української мови (автори Гнаткович 

Т., Калинч О.,  Береш-Попович О., Шкурда 

М.) Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-

551 

6-Б Біологія 1 Навчальна програма факультативного курсу 

«Життя мікросвіту», автори: Міхєєва Г.В., 

Голубчик Т.В.. Лист ІМЗО від 02.12.2019 № 

22.1/Г1117 

7-В Українська 

мова 

1 «Сучасна українська літературна мова : 

морфологія», автори: Тетяна Гнаткович, 

Ольга Берш-Попович. Програми 

факультативних курсів з української мови 

(автори Гнаткович Т., Калинч О.,  Береш-

Попович О., Шкурда М.) Лист ІМЗО від 

04.07.2019 № 22.1/12-Г-551 

8-Б Алгебра 0,5 Факультативний курс для учнів 8-11 класів 

«Розв’язування задач з параметрами» (автор 

Г.В. Апостолова). «Збірник програм з 

математики для допрофільної та профільної 

підготовки» в частині варіативної складової. 

Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-440 

8-В Українська 

мова 

1 Синтаксис простого та простого 

ускладненого речення. Українська мова. 5-9 

класи. Програми факультативних курсів для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів)/ Береш О.І., Гнаткович Т.Д., 

Ківеждій О.В., Шкурда М.І.  – Ужгород: 

Ґражда, 2015. Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 

22.1/12-Г-551 

8-В Зарубіжна 

література 

1 «Учнівський твір як засіб спілкування» 

Збірник програм курсів за вибором і 

факультативів із зарубіжної літератури 

(упорядник Таранк-Ткачук К.В.) 8-11 класи 

Лист ІМЗО від 28.10.2016 № 2.1/12-Г-792 

9-Б Алгебра  0,5 Факультативний курс для учнів 8-11 класів 

«Розв’язування задач з параметрами» (автор 

Г.В. Апостолова). «Збірник програм з 

математики для допрофільної та профільної 

підготовки» в частині варіативної складової. 

Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-440 

Разом  10  

 

Індивідуальні заняття в основній школі представлені в таблиці 11. 

Таблиця 11 

Клас Предмет Кількість годин 
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5-А Англійська мова 1 

5-Б Англійська мова 2 

5-В Англійська мова 1 

5-А Математика 0,5 

5-Б Математика 0,5 

5-В Математика 0,5 

6-А Англійська мова 1 

6-Б Англійська мова 1 

6-Г Англійська мова 1 

6-А Математика 0,5 

6-Б Математика 0,5 

6-В Математика 0,5 

6-Г Математика 0,5 

7-А Англійська мова 1 

7-В Математика 0,5 

7-В Фізика  1 

7-Б Фізика  0,5 

7-Б Англійська мова 1 

7-А Фізика 0,5 

8-А Математика 0,5 

8-А Англійська мова 0,5 

8-А Фізика 1 

8-Б Англійська мова 0,5 

8-Б Фізика 1 

9-А Англійська мова  0,5 

9-А Математика 0,5 

9-Б Англійська мова  0,5 

Разом  20 

Профільна середня освіта здійснюється в 10-ому та 11-ому класах.  

Профільна середня освіта передбачає можливість вивчення профільних 

предметів з різних освітніх галузей, а також те, що 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.  

Формування класів з вивченням профільних предметів у 10-ому класі було 

здійснено на підставі наказів Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 

№ 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня», від 28.11.2019 №1493 «Про внесення змін до  

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” та 

того, що ці учні у 2020-2021 навчальному році навчались у класах з поглибленим 

вивчення окремих предметів (9-А – математика, 9-Б – історія,). Так як у 10 класі 

лише один клас на паралелі, педагогічна рада (протокол № 6 від 14.06.2021) 

вирішила, що доцільним є навчання цих учнів у 10 класі буде  в різнопрофільних 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-408
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групах, при цьому базове ядро окремих предметів вивчатиметься усіма учнями в 

класі за єдиним навчальними програмами: 

Таблиця 12 

Клас Профіль та 

профільні предмети 

10- клас  І група Математика і фізика 

10- клас ІІ група Історія   

Учні 11-ого класу в 2021-2022 навчальному році продовжать навчання за 

обраними профілями в 2020-2021 навчальному році: 

Таблиця 13 

Клас Профільні предмети 

11- клас  І 

група 

Математика і фізика 

11- клас ІІ 

група 

Українська мова та 

українська література 

Заклад освіти при складанні навчальних планів може визначати загальний 

обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв'язки 

окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, 

а також збільшувати кількість годин на вивчення базових або профільних 

предметів за рахунок додаткових годин. 

З метою виконання програм поглибленого вивчення окремих предметів 

здійснено перерозподіл годин інваріантної складової в основній школі: 

Варіативна складова навчальних планів профільної середньої освіти у 

КУ Сумська ЗОШ № 12 використовується. 
1) На підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі 

розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному 

плані, який погоджується директором закладу освіти. Вчитель зазначає 

проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на 

підсилення якого використано зазначені години. 

Підсилення предметів інваріантної складової представлено в таблиці 14. 

Таблиця 14 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Примітка 

10- І група 

(профільні 

предмети 

математика і 

фізика) 

Математика 

(алгебра та 

початки аналізу, 

геометрія) 

6 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 

вивченням математики 

10- І група 

(профільні 

предмети 

математика і 

фізика) 

Фізика 2 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 

вивченням фізики 
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10- ІІ група 

(профільні 

предмети історія 
України, всесвітня 

історія) 

Математика 

(алгебра та 

початки аналізу, 

геометрія) 

2 На підсилення предмета 

математика з можливістю 

опановувати предмети 
алгебра та початки аналізу 

та геометрія окремо * 
*Бажання батьків у зв’язку з 

обов’язковим складанням 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики, що 

оцінюється за рейтинговою 

шкалою 100 - 200 балів, який 

використовується під час 

конкурсного відбору для вступу 

до закладів вищої та фахової 

передвищої освіти 
10- ІІ група 

(профільні 

предмети історія 
України, всесвітня 

історія) 

Історія України 1,5 На поглиблене вивчення 

історії 

10- ІІ група 

(профільні 

предмети історія 
України, всесвітня 

історія) 

Всесвітня історія 2 На поглиблене вивчення 

історії 

10- ІІ група 

(профільні 

предмети історія 

України, всесвітня 

історія) 

Зарубіжна 

література 

1 На підсилення предмета 

спільної освітньої галузі 

 

11- І група 

(профільні 

предмети 

математика і 

фізика) 

Математика 

(алгебра та 

початки аналізу, 

геометрія) 

6 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 

вивченням математики 

11- І група 

(профільні 

предмети 

математика і 

фізика) 

Фізика 2 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 

вивченням фізики 

11- ІІ група 

(профільні 

предмети 

українська мова і 

література) 

Зарубіжна 

література 

2 На підсилення предмета 

спільної освітньої галузі 

 

11- ІІ група 

(профільні 

Українська мова 2 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 
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предмети 

українська мова і 

література) 

вивченням української 

мови 

11- ІІ група 

(профільні 

предмети 

українська мова і 

література) 

Українська 

література 

2 На підсилення предмета у 

групі з поглибленим 

вивченням української 

літератури 

Разом  20,5  
 

2) Запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють 

обрану закладом освіти спеціалізацію. 

Курси за вибором в основній школі представлені в таблиці 15. 

Таблиця 15 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Назва курсу  Програма 

10 - ІІ група 

(профільні 

предмети 

історія 

України, 

всесвітня 

історія) 

Українська 

мова 

0,5 «Стилістика 

української 

мови. 10-11 

класи» 

Програма 

факультативного 

курсу «Стилістика 

української мови. 10-

11 класи» (автори 

Авраменко О.М., 

Чукіна В.Ф.) 10-11 

Грамота Лист ІМЗО 

від 03.07.2017 № 

21.1/12- Г-314 
10 - ІІ група 

(профільні 

предмети 

історія 

України, 

всесвітня 

історія) 

Історія 

україни 

1 «Становлення 

української 

державності» 

(авт. 

С.М.Луньов, 

І.Є.Василенко) 

Навчальна програма 

курсу за вибором 

«Становлення 

української 

державності» (авт. 

С.М.Луньов, 

І.Є.Василенко), 

видавництво Харків 

11- І група 

(профільні 

предмети 

математика 

і фізика) 

Українська 

мова 

1 «Стилістика  

сучасної 

української 

мови. 10-11 

класи» 

Програма 

факультативного 

курсу «Стилістика 

української мови. 10-

11 класи» (автори 

Авраменко О.М., 

Чукіна В.Ф.) 10-11 

Грамота Лист ІМЗО 

від 03.07.2017 № 

21.1/12- Г-314 
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*Бажання батьків у зв’язку 

зі  складанням 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з української 

літератури, тренування 

навичок написання 

літературних творів 

Разом   2,5   

Індивідуальні заняття в основній школі представлені в таблиці 16. 

Таблиця 16 

Клас Предмет Кількість годин 

11- ІІ група 

(профільні 

предмети 

українська мова і 

література) 

Англійська мова 1 

Разом  1 

 

У 2021-2022 навчальному році визначено порядок викладання предметів 

інваріантної та варіативної складових на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 

2,5 тощо) кількість годин. 

Викладання предметів протягом року через тиждень зазначено в наступній 

таблиці: 

Таблиця17 

Клас  І тиждень з 01.09 ІІ тиждень з 06.09 

Назва предмета Кількість 

годин 

Назва предмета Кількість 

годин 

7-А,Б,В Хімія  2 Хімія  1 

Українська мова 2 Українська 

мова 

3 

8-А, 9-А Індивідуальні 

заняття з 

математики 

1 Індивідуальні 

заняття з 

математики 

- 

Індивідуальні 

заняття з 

англійської мови 

- Індивідуальні 

заняття з 

англійської 

мови 

1 

8-А Історія України 2 Історія України 1 

КЗВ «Основи 

медичних знань» 

- КЗВ «Основи 

медичних 

знань» 

1 

8-Б Індивідуальні 

заняття з 

англійської мови 

1 Індивідуальні 

заняття з 

англійської 

мови 

Індивідуальні 

заняття з 

англійської 

мови 
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Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами» 

- Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами» 

Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами»  

8-В Всесвітня історія 2 Всесвітня 

історія 

1 

Українська 

література 

2 Українська 

література 

3 

8-Б Фізика 3 Фізика 2 

Історія України 1 Історія України 2 

9-Б Історія України 2 Історія України 1 

Географія 1 Географія 2 

9-Б Індивідуальні 

заняття з 

англійської мови 

1 Індивідуальні 

заняття з 

англійської 

мови 

Індивідуальні 

заняття з 

англійської 

мови 

Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами»  

- Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами»  

Факультатив 

«Розв’язування 

задач з 

параметрами»  

9-А Географія 1 Географія 2 

10 Географія  2 Географія  1 

Хімія 1 Хімія 2 

 

Викладання предметів по семестрам зазначено в таблиці 18. 

Таблиця 18 

Клас  І семестр ІІ семестр 

Назва предмета Кількість годин Назва предмета Кількість годин 

5-А Українська мова 4 Українська мова 3 

5-Б Українська мова 4 Українська мова 3 

5-В Українська мова 4 Українська мова 3 

6-А Українська мова 3 Українська мова 4 

6-Б Українська мова 3 Українська мова 4 

6-В Українська мова 3 Українська мова 4 

6-Г Українська мова 3 Українська мова 4 

10 Захист України 2 Захист України 1 

Історія України 1 Історія України 2 

11-Б Захист України 2 Захист України 1 

Історія України 1 Історія України 2 

11-А Захист України 2 Захист України 1 

Всесвітня історія  1 Всесвітня історія  2 

*Данй розподіл орієнтовний і залежатиме від розкладу уроків на 2021-2022 

навчальний рік 
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Узагальнена таблиця 19 розподілу годин варіативної складової для 5-9 класів 

Таблиця 19 
Навчальні предмети  Кількість годин на тиждень у класах 

5-А  5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 6-Г 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 

В
сь

о
го

 

 Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч  

Укр. 

мова 

навч  

Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч   

Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч 

Укр. 

мова 

навч 

Погл. 

біол. 

Погл. 

матем 

Погл. 

укр. 

Погл. 

істор. 

Погл. 

матем. 

Збільшення годин на 

вивчення окремих 

предметів 

               5 

Математика, алгебра  1  1    1 1       4 

Англійська мова       1         1 

Предмети та курси 

за вибором 

               7,5 

Етика  1  1 1 1 1          5 
*Основи 

медіаграмотності 

             1  1 

*У світі поетичного 

слова 

            1   1 

*Основи медичних 

знань 

          0,5     0,5 

Варіативна складова 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2 2 2 1 1 35 

Факультативи.                10 
У світі літературної 

казки 

1  1             2 

Золоті міфи та легенди 

народів світу 

     1 1         2 

Життя мікросвіту     1           1 

Культура мовлення. 

Стилістичні 

особливості 

морфології 

     1          1 

Сучасна українська 

літературна мова : 

морфологія 

         1      1 

Синтаксис простого та 

простого ускладненого 

речення 

            1   1 

Модуль числа            0,5   0,5 1 

Учнівський твір як 

засіб спілкування 

            1   1 

Індивідуальні 

заняття 

               20 

Індивідуальні заняття з 

математики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5   0,5  5 

Індивідуальні заняття з 

англійської мови  

1 2 1 1 1  1 1 1  0,5 0,5  0,5 0,5 11 

Індивідуальні заняття з 

фізики 

       0,5 0,5 1 1 1    1 

*години відведені на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів у класах з поглибленим 

вивченням  

Узагальнена таблиця 20 розподілу годин варіативної складової для 10-11 класів 

Таблиця 20 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  

10 (І група) 

матем 

10 (І група) 

істор 

11 (І група) 

матем . 

11   (ІІ група) 

укр.м. та літ 

Всьо

го 

Варіативна складова 8 8 9 9 34 

Предмети  та курси за вибором      

Математика (Алгебра і початки аналізу, 

геометрія) 

6 2 6 2  

Фізика і астрономія 2  2   

Історія України  1,5    

Всесвітня історія  2    
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Українська мова    2  

Українська література    2  

Зарубіжна література  1  2  

КЗВ з української мови«Стилістика 

української мови» 

 0,5 1   

КЗВ з історії України «Становлення 

української державності» 

 1    

Факультативи, індивідуальні заняття      

Індивідуальні заняття з англійської мови    1  

 
 

4. Опис очікуваних результатів навчання за освітніми 

галузями 
 

Освітній процес у закладі організований так, щоб забезпечити формування 

в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових 

компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі 

на денній формі навчання. 

Для реалізації оновлення школа ставить перед собою такі основні 

завдання: 

- забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, 

базової або повної середньої освіти на рівні вимог державних освітніх 

стандартів, загальноосвітніх програм з усіх предметів шкільного навчального 

плану; 

-  забезпечити засвоєння учнями 8-9-х класів предметів допрофільної підготовки 

на поглибленому рівні; 

- забезпечити засвоєння учнями 10-11  класів предметів математика, фізика, 

історія, українська мова та література на профільному рівні; 

- створення спільних умов для підвищення якості освіти з урахуванням 

специфіки  створення у майбутньому ліцею; 

- підвищення рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних 

кадрів, які забезпечують освітній процес, через якісний відбір і постійну 

самоосвіту; 

- підвищення ефективності процесів управління, навчання, виховання та 

соціалізації шляхом широкого використання інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 За умовами Нової Української Школи модель випускника має включати 

наступні складові, які характеризується широким спектром впливів особистості: 

      1. Випускник має залишити школу професійно визначеним; 

      2. Повинен уміти методично грамотно, самостійно працювати; 

      3. Він має прагнути до самоосвіти та вдосконалення, уміти навчатись 

упродовж життя; 

      4. Випускник НУШ має брати активну участь у суспільно-культурному 

житті країни; 

      5.Має бути свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки; 

      6.Повинен свідомо ставитися до свого здоров’я та довкілля; 
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Освітні компетентності учня відіграють багатофункціональну 

метапредметну роль, що виявляється не тільки у школі, а й у родині, у дружньому 

колі, у майбутніх виробничих стосунках. 

Для глибшого розуміння суті окремих компонентів, вікових особливостей 

Моделі випускника Нової Української Школи, сформулюємо наступні 

очікувані результати. 

Випускник початкових класів повинен мати якісні характеристики: 

упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, 

самостійність, дисциплінованість, мотивація досягнення успіху, повинен уміти 

слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю. Опанувати 

навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, 

культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя. 

Базовий навчальний план початкової школи є складовою частиною 

Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти, який складається  

з таких освітніх  галузей: мови і літератури, математики, природознавства, 

людина і світ, здоров’я і фізичної культури, технології, мистецтва. 

Мовно-літературна освітня галузь передбачає опанування молодшими 

школярами української мови як засобу спілкування та пізнання, прилучення до 

скарбниць духовності й культури, літературних надбань  українського народу та 

народів світу, виховання національної самосвідомості, патріотизму, 

громадянськості. 

Кожна галузь побудована за змістовими лініями, відповідно до мети та 

завдань середньої освіти, зміст ґрунтується на загальнолюдських цінностях і 

принципах науковості, світського характеру освіти, системності, 

інтегративності, громадянської свідомості, єдності навчання та гуманізму. 

Основним завданням початкового курсу математики є засвоєння 

молодшими школярами  математичних понять і формування в них спеціальних 

вмінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для вивчення 

математики в наступних класах.  

Головна мета освітньої галузі «Мистецтво» полягає в розвитку особистісно-

ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння та 

творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та 

духовному самовдосконаленні. 

Освітня галузь «Людина і світ» передбачає створення елементарної бази для 

засвоєння учнями різних видів соціального досвіду, розвитку умінь 

користуватись системою цінностей суспільства, засвоєння правових норм,  

традицій, культурних і статево-рольових стандартів поведінки. Зміст 

стандарту реалізується через інтегрований курс. 

Освітня галузь «Технології» формує розвиток технологічної, інформаційно-

комунікативної компетентності учнів та реалізує їх творчий  потенціал, 

соціалізацію в суспільстві.    

Головними завданнями освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»  є 

навчання  дітей  основним  руховим  діям,  формування  знань умінь і навичок з 

особистої гігієни, основ здорового способу життя, зняття локальної втоми, 

правил техніки безпеки під час занять фізичними вправами. 
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Випускник базової школи має володіти певними якостями і вміннями: 
на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

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. 

Випускник старших класів повинен: 
засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме 

вступ до закладу вищої освіти та подальше успішне навчання; 

опанувати англійську мову на базовому рівні; 

опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички 

технічного обслуговування); 

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 й спілкування; 

поважати свою працю та працю інших людей; 

мати почуття соціальної відповідальності; 

вести здоровий спосіб життя; 

володіти способами отримання інформації; 

прагнути духовного і соціального добробуту; 

бути свідомим громадянином і патріотом своєї країни. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти базового та 

профільного рівнів. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у 

Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати 

вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання 

повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

Таблиця 21 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 
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пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; 

доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні 

на тематику окремого предмета; поповнювати свій 

словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; використовувати 

у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 
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будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв’язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. Усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати 

та планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 
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своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за спільну 

справу; налаштованість на логічне обґрунтування 

позиції без передчасного переходу до висновків; 

повага до прав людини, активна позиція щодо 

боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 
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9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування 

і взаємодії; враховувати художньо-естетичну 

складову при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка 

та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

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

засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні 

шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними 

темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 



40 
 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний 

із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Таблиця 22 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 

Е
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, 

критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  

Г
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м
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я
н
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти 

тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів 

готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів 

діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

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

порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості 

і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від 

рівня навчальних досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто 

звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і 

здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук 

оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки 

власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування 

економного ставлення до природних ресурсів.  
 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати 

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови 

для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 

ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

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

змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Освітніми компонентами освітньої програми закладу загальної середньої 

освіти є освітня галузь, навчальний предмет, факультативний курс, курс за 

вибором, спецкурс, модуль тощо.  

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів 
Освітня галузь "Мови і літератури" через окремі предмети "Українська 

мова (мова і читання)", "Іноземна мова". 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі" у 

3-4-х класах. 
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Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується інтегрованим курсом 

"Мистецтво". 

Профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів 

з різних освітніх галузей, а також те, що 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.  

Перелік освітніх галузей для базового та профільного рівнів освіти. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Таблиця 23 

Перелік освітніх галузей Навчальні предмети Класи 

Мови і літератури  Українська мова 

Українська література 

Зарубіжна література 

Іноземна мова (Англійська) 

5-11 

5-11 

5-11 

5-11 

Суспільствознавство Історія України 

Всесвітня історія 

Основи правознавства 

Громадянська освіта 

5-11 

6-11 

9 

10 

Мистецтво Музичне мистецтва 

Образотворче мистецтво 

Мистецтво 

5-7 

5-7 

8-9 

Математика Математика 

Алгебра 

Геометрія 

Алгебра та початки аналізу 

5-6 

7-9 

7-11 

10-11 

Природознавство Природознавство 

Біологія 

Географія 

Фізика 

Хімія  

Фізика і астрономія 

Біологія і екологія 

5 

6-9 

6-11 

7-11 

7-11 

10-11 

10-11 

Технології Трудове навчання 

Технології 

Інформатика 

5-9 

10-11 

5-11 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 

Фізична культура 

5-9 

5-11 

 

 Також в 10-11 класах вивчається базовий навчальний предмет «Захист 

України» 
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5. Перелік варіантів типових навчальних планів та модельних 

навчальних програм 
Навчальний план  КУ Сумська ЗОШ № 12 дає цілісне уявлення про зміст і 

структуру кожного рівня освіти і преставлений в додатках 1-18 до Освітньої 

програми закладу на 2021-2022 навчальний рік. Перелік додатків та Типових 

освітніх програм на основі навчальних планів яких було зроблено навчальні 

плани для кожного  класу представлено в таблиці 22. 

Таблиця 24 

Номер додатку до 

освітньої програми КУ 

Сумська ЗОШ № 12 на 

2021-2022 навчальний 

рік 

Класи  Типова освітня програма, на основі 

навчального плану якої зроблено 

навчальний план  класу 

Додаток 1 1-А, В за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом О. Я. 

Савченко (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019  № 1272) 

Додаток 2 1-Б за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом І.В. 

Гавриш “Інтелект України” (Наказ МОН 

від  03.02.2021 № 140) 

Додаток 3 2-А за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом І.В. 

Гавриш “Інтелект України” (Наказ МОН 

від  03.02.2021 № 140) 

Додаток 4 2-Б,В за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом О. Я. 

Савченко (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019  № 1272) 

Додаток 5 3-В за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом О. Я. 

Савченко (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019  № 1273) 

Додаток 6 3-А,Б за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом І.В. 

Гавриш “Інтелект України” (Наказ МОН 

від  03.02.2021 № 140) 

Додаток 7 4-А,В за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом А.Д. 

Цимбалару “Світ чекає крилатих” (Лист 

ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01 – 23/1115) 
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Додаток 8 4-Б за Типовою освітньою програмою 

розробленою під керівництвом І.В. 

Гавриш “Інтелект України” (Наказ МОН 

від  03.02.2021 № 140) 

Додаток 9 5-А,Б,В Таблиця 1 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською 

мовою» (наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405  ) 

Додаток 10 6-А,Б,В,Г Таблиця 1 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською 

мовою» (наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405  ) 

Додаток 11 7-А,Б,В Таблиця 1 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською 

мовою» (наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405  ) 

Додаток 12 8-А Таблиця 8 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів» (наказ 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

р. № 405  ) 

Додаток 13 8-Б Таблиця 8 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів» (наказ 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

р. № 405  ) 

Додаток 14 8-В Таблиця 8 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів» (наказ 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

р. № 405  ) 

Додаток 15 9-А Таблиця 8 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів» (наказ 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

р. № 405  ) 

Додаток 16 9-Б Таблиця 8 до Типової освітньої програми, 

«Навчальний план класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів» (наказ 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

р. № 405  ) 
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Доддаток 17 10 Таблиця 2 «Навчальний план для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти» 

та таблиця 3 «Орієнтовна кількість 

навчальних годин для профільних 

предметів» до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня ( накази Міністерства освіти і 

науки від 20.04.2018 р. № 408, від 

28.11.2019 р. № 1493) 

Додаток 18 11 Таблиця 2 «Навчальний план для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти» 

та таблиця 3 «Орієнтовна кількість 

навчальних годин для профільних 

предметів» до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня ( накази Міністерства освіти і 

науки від 20.04.2018 р. № 408, від 

28.11.2019 р. № 1493) 

Навчальні предмети інваріантної та варіативної складової робочого 

навчального плану реалізуються програмами, підручниками, посібниками, 

зошитами з друкованою основою, які мають гриф Міністерства освіти і науки 

України. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. Переліки навчальних програм представлені в таблицях 

25-31. 

Таблиця 25 
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) 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова 

2.  Українська література 

3.  Біологія 

4.  Всесвітня історія 

5.  Географія 

6.  Зарубіжна література 

7.  Інформатика 

8.  Історія України 

9.  Математика 

10.  Мистецтво 

11.  Основи здоров’я 

12.  Природознавство 

13.  Трудове навчання 

14.  Фізика 

15.  Фізична культура 

16.  Хімія 

17.  Іноземні мови 
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 Таблиця 26 
Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 
Рівень вивчення 

1.  Українська мова Рівень стандарту 

2.  Українська мова Профільний рівень 

3.  Українська література Рівень стандарту 

4.  Українська література Профільний рівень 

5.  Астрономія (авторський колектив під керівництвом 

Яцківа Я. Я.) 

Рівень стандарту 

6.  Біологія і екологія Рівень стандарту 

7.  Всесвітня історія Рівень стандарту 

8.  Географія Рівень стандарту 

9.   Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

10.  Зарубіжна література Рівень стандарту 

11.  Зарубіжна література Профільний рівень 

12.  Захист Вітчизни Рівень стандарту 

13.  Інформатика  Рівень стандарту 

14.  Історія України Рівень стандарту 

15.  Математика  Профільний рівень 

16.  Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту 

17.  Математика (початок вивчення на поглибленому 

рівні з 8 класу) 

Профільний рівень 

18.  Мистецтво Рівень стандарту 

19.  Технології  Рівень стандарту 

20.  Українська література Рівень стандарту 

21.  Українська література Профільний рівень 

22.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 

Рівень стандарту 

23.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 

Профільний рівень 

24.  Фізична культура Рівень стандарту 

25.  Хімія Рівень стандарту 

26.  Іноземні мови Рівень стандарту 

 

Таблиця 27 
Перелік 

навчальних програм, підручників  

для учнів 5-11 класів з української мови та літератури  

Пред- 

мет 

Вид діяльності Клас Програма Підручник 

У
к

р
а
їн

с
ь

к
а
 

м
о
в

а
 

Українська 

мова 

 

5 

 

Українська мова. 5-9 класи. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

затверджена Наказом МОН 

України від 07.06.2017р.№804 

(зі змінами). Автори: 

Г.Т.Шелехова,  М.Я.Пентилюк ,  

Рідна мова. О.Заболотний, 

В.Заболотний. Підручник 

для 5класу.- К.:Видавничий 

дім "Освіта", 2018 

6 

 

Українська мова. 

Підручник для 6 класу ЗНЗ/ 

О.П. Глазова, К.: 
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Т.Д.Новосьолова, К.В.Таранік-

Ткачук / 

К:Видавничий дім 

"Освіта",2013 

 

Видавничий дім "Освіта", 

2014 

7 

 

Українська мова. 

О.Заболотний, 

В.Заболотний. Підручник 

для 7 класу ЗНЗ - 

К.:"Генеза",2015 

8 А, Б 

 

Українська мова. 5-12 класи/ 

Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, 

А.М.Корольчук /За редакцією 

Л.В.Скуратівського.- К.: 

Ірпінь:Перун, 2005 

Українська мова. 

О.Заболотний, 

В.Заболотний. Підручник 

для 8 класу ЗНЗ - 

К.:"Генеза",2016 

9-А,Б 

 

Програма для ЗНЗ. Українська 

мова: 5-12 класи/ Г.Т.Шелехова, 

В.І.Тихоша, А.М.Корольчук- 

К.,2005 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН 

України №804 від 07.06.2017 

Українська мова. 

Підручник для 9 класу ЗНЗ 

/ В.В.Заболотний, 

О.В.Заболотний - К: Генеза, 

2017 

10- клас 

 

10-11 класи- рівень стандарт/ 

Голуб Н.,Б, Горошкіна О.П, 

Новосьолова В.І.,(НаказМОН 

УКраїни №1407 від 23.10.2017) 

10-11 класи академічний рівень/ 

Г.Т. Шелехова, Я.І.Остаф, 

В.І.Новосьолова - Київ.: 

Грамота,2011 

Українська мова (стандарт): 

підручник для 10 класу 

ЗЗСО/ О.Авраменко.-К: 

Гамота, 2018 

 

11 - І 

група, 

мат. 

проф  

 

Ураїнська мова: підручник 

для 11класу.ЗНЗ 

Г.Т.Шелехова, 

В.Новосьолова, - 

К.:Педагогічна думка,2011 

Поглиблене 

вивчення 

предмета 

8 Українська мова. Програма для 

ЗНЗ з поглибленим вивченням 

української мови 8-9 класів. За 

редакцією С.О. Караман.- 

К.,2016 

Рідна мова. Тихоша 

В.І.(підручник для ліцеїв та 

гімназій гуманітарного 

профілю з поглибленим 

вивч.укр. мови) К.: 

Освіта,2016 

Поглиблене 

вивчення 

предмета 

8-В Програма для ЗНЗ (класів ) з 

поглибленим вивченням 

укр.мови 8-9 класів/ Програму 

підготували С.О.Караман, 

О.М.Авраменко, за редакцією 

С.О.Карамана-К.: Грамота,2016 

Українська мова для ЗНЗ з 

поглибленим вивченням 

укр.мови: підручник для 9-х 

класів ЗНЗ /С.О.Караман-

Харків: Вид-во "Ранок", 

2017 

Профільне 

навчання 

11- ІІ 

група,  

проф. 

укр.мова 

та літ 

10-11 клас - Профільний рівень/ 

Л.І.Мацько, О.М.Семеног,- 

Київ: Грамота,2011 

Українська мова 

(профільний рівень ) : 

підручник для 11 класу. 

М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, 

С.О.Караман - К.: 

Освіта,2012 

Індивідуальне 

навчання 

   

8 
 

За звичайною програмою  

9 

 

Програма для ЗНЗ. Українська 

мова: 5-9 класи/ Г.Т.Шелехова, 

В.І.Тихоша, А.М.Корольчук- 

Українська мова. 

Підручник для 9 класу ЗНЗ 

/ В.В.Заболотний, 
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К.,2005 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН 

України №804 від 07.06.2017 

О.В.Заболотний - К: Генеза, 

2017 

  
  
 У

к
р

а
їн

с
ь

к
а
  
  
  
  
  
  
л

іт
е
р

а
т
у
р

а
 

Українська 

література 

 

 

5 

 

Українська література 5-9 

класи. Укладачі: Р.В.Мовчан, 

К.В.Таранік-Ткачук, 

М.П.Бондар ( Наказ МОН від 

06.06.2012 №664 зі змінами, 

затверджені наказом 

міністерства від 29.05.2015 № 

585), програмою, затвердженою 

наказом МОН України від 

07.06.2017 №804 

Українська література 5 

клас: для закладів загальної 

середньої освіти/ 

О.Авраменко.- Видю.2-е 

доопрацьоване до чинної 

програми.-К.:Грамота,2018 

6 

 

Українська література : 

підруч.для 

загальноосвіт.навч.закладів.  

6 кл./Л.Т.Коваленко.-К.: 

Видавничий дім 

"Освіта",2014 

7 

 

Українська література : 

підруч.для 

загальноосвіт.навч.закладів.  

7 кл./ О.М.Авраменко .-К.: 

Грамота,2015 

8-А,Б 

 

Навчальна програма з 

української літератури для 5-9 

класів для ЗНЗ, затверджено 

наказом МОН від 07.06.2017 

№804 

Українська література. 

Л.Г.Коваленко. Підручник 

для 8 класу ЗНЗ -К.: УОВЦ 

"Оріон",2016 

9-А,Б 

 

Програма для ЗНЗ. - К.: Освіта, 

2013 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН 

України від 07.06.2017 №804 

Українська література.: 

Підручник  для 9 класу 

ЗНЗ/ Л.Т.Коваленко, 

Н.У.Бернадська.-К.:УОВН 

"Оріон", 2017 

10-клас 

 

10-11 класи- Рівень стандарту/ 

Мовчан Р.В., Молочко С.Р., 

Дроздовський Д.І.(наказ МОН 

України №1407 від 23.10.2017) 

 

 

Українська 

література.(Рівень 

стандарту): підручник для 

10 класу закладів ЗСО/ 

Л.Т.Коваленко, М.І. 

Бернодська.-К.:УОВЦ 

"Оріон",2018 

11- І 

група, 

мат. 

проф. 

 

 

Українська література: 10-11 

класи- Академічний рівень/- 

К.:Грамота,2011 (зі змінами , 

затвердженими наказом МОН 

від 14.07.2016 №826  

 

Українська література: 

підручник для 11 класу 

ЗНЗ/ Р.В.Мовчан,- 

К.:Грамота,2011 

Профільне 

навчання 

11- ІІ 

група,  

проф. 

укр.мова 

та літ 

Українська література: 10-11 

класи-Профільний рівень/ 

П.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, 

Р.В.Мовчан, за загальною 

редакцією Р.В.Мовчан-
К.:Грамота,2011 

Українська література : 

підручник для 11 класу 

ЗНЗ/ Р.В.Мовчан,-

К.:Грамота,2011 

    

 

Таблиця 28 
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Перелік  

навчальних програм, підручників для учнів 5-11 класів з математики 

Предмет Вид 

діяльності 

Клас Програма Підручник, посібники, 

зошити 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математика 5 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Математика: підруч. для 5 класу 

ЗНЗ /             А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір 

(наказ МОН від 10.01.13 № 22). 

Математика. 5 клас. Збірник 

задач і контрольних робіт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Рабінович Ю.М., Якір М.С. (лист 

ІІТЗО від 01.07.13 № 14.1/12-Г-

228). 

М
ат

ем
ат

и

к
а 

Математика 

(«Росток») 

5-Б Програма з математики за 

науково-педагогічним 

проектом «Росток» (Лист 

ІІТЗО від 05.03.2014  

№ 14.1/10-613) 

Дорофєєв Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика. 5 клас. Росток АВТ 

(Лист ІІТЗО від 22.08.12  

№ 14.1/12-Г-257) 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математика 6 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Математика: підруч. для 6 класу 

ЗНЗ /             А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір 

(наказ МОН від 07.02.14 № 123). 

Математика. 6 клас. Збірник 

задач і контрольних робіт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Рабінович Ю.М., Якір М.С. (лист 

ІІТЗО від 02.09.14 № 14.1/12-Г-

1548). 

М
ап

те
м

ат

и
к
а 

Математика 

(«Росток») 

6-А,  Програма з математики за 

науково-педагогічним 

проектом «Росток»  

(Лист ІІТЗО від 05.03.2014  

№ 14.1/10-613) 

Дорофєєв Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика. 6 клас. Росток АВТ 

(Лист ІІТЗО від 27.02.14  

№ 14.1/12-Г-21)8 

А
л
ге

б
р
а 

Алгебра 7 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Алгебра: підруч. для 7 класу ЗНЗ 

/  

А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонський, 

М.С.Якір 

 (наказ МОН від 20.07.15 № 777). 

Алгебра. 7 клас.  Збірник задач і 

контрольних робіт (лист ІІТЗО 

від 26.06.15 № 14.1/12-Г-848). 

Г
ео

м
ет

р
ія

 

Геометрія 7 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Геометрія: підруч. для 7 класу 

ЗНЗ /                А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір    

(наказ МОН від 20.07.15 № 777). 

Геометрія. 7 клас. Збірник задач 

і контрольних робіт (лист ІІТЗО 

від 26.06.15 № 14.1/12-Г-848). 
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А
л
ге

б
р
а 

Алгебра 7-А,Б Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Якір М.С. Алгебра. 

Пропедевтика поглибленого 

вивчення: навч. посіб. для 7 кл. з 

поглибленим вивченням 

математики. Гімназія (Лист 

ІІТЗО від 28.05.15 

№ 14.1/12-Г-318) 

Алгебра. Збірник задач і 

контрольних робіт. 

Пропедевтика поглибленого 

вивчення (Лист ІМЗО від 

10.07.17 № 21.1/12-Г-370) 

Г
ео

м
ет

р
ія

 

Геометрія 7-А,Б Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Якір М.С. Геометрія. 

Пропедевтика поглибленого 

вивчення: навч. посіб. для 7 кл. з 

поглибленим вивченням 

математики. Гімназія (Лист 

ІІТЗО від 07.04.15 № 14.1/12-Г-

217) 

Геометрія. Збірник задач і 

контрольних робіт. 

Пропедевтика поглибленого 

вивчення (Лист ІМЗО від 

10.07.17 № 21.1/12-Г-371). 

А
л
ге

б
р
а 

Алгебра 8-

А,В 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Алгебра: підруч. для 8 класу ЗНЗ 

/                   А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір     

(наказ МОН від 10.05.16 № 491). 

Алгебра. 8 клас.  Збірник задач і 

контрольних робіт (Лист ІМЗО 

від 04.07.16 № 2.1/12-Г-438) 

Г
ео

м
те

р
ія

 

Геометрія 8-

А,В 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Геометрія: підруч. для 8 класу 

ЗНЗ /                А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір    

(наказ МОН від 10.05.16 № 491). 

Геометрія. 8 клас. Збірник задач 

і контрольних робіт (Лист ІМЗО 

від 10.07.15  

№ 2.1/12-Г-439). 

А
л
ге

б
р
а 

Алгебра 9-А Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Алгебра: підруч. для 9 класу ЗНЗ 

/                   А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір     

(наказ МОН від 20.03.17 № 417). 

Алгебра. 8 клас.  Збірник задач і 

контрольних робіт (лист ІМЗО 

від 10.07.17 № 21.1/12-Г-367) 

Г
ео

м
ет

р
ія

 

Геометрія 9-А Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Математика. 5-9 класи» 

(наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

Геометрія: підруч. для 9 класу 

ЗНЗ /                А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір    

(наказ МОН від 20.03.17 № 417). 

Геометрія. 8 клас. Збірник задач 

і контрольних робіт (лист ІМЗО 

від 10.07.17 № 21.1/12-Г-368). 
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М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Алгебра та 

початки 

аналізу 

Геометрія 

(рівень 

стандарт) 

10- ІІ 

група 

клас 

Навчальна програма 

«Математика» (рівень 

стандарт). 10-11 класи 

(наказ МОН від 23.10.2017 

№ 1407) 

Математика: алгебра та початки 

аналізу, геометрія (рівень 

стандарт): підруч. для 10 кл. ЗНЗ 

/ Мерзляк А.Г., Номіровський 

Д.А.,  

Полонський В.Б., Якір М.С. 

(наказ МОН від 31.05.2018 № 

551). 

Алгебра і початки аналізу. 10 

клас. Збірник задач і 

контрольних робіт (лист ІІТЗО 

від 26.06.15 № 14.1/12-Г-846). 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 Алгебра та 

початки 

аналізу 

Геометрія 

(рівень 

стандарт) 

11-ІІ 

група 

Навчальна програма 

«Математика» (рівень 

стандарт). 10-11 класи 

(наказ МОН від 23.10.2017 

№ 1407) 

Математика: алгебра та початки 

аналізу, геометрія (рівень 

стандарт): підруч. для 11 кл. ЗНЗ 

/ Мерзляк А.Г., Номіровський 

Д.А.,  

Полонський В.Б., Якір М.С. 

А
л
ге

б
р
а 

Поглиблене 

вивчення 

математики 

8-Б Навчальна програма для 

поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(колектив авторів) (наказ 

МОН України від 

17.07.2013 № 1983) 

Алгебра для ЗНЗ з поглибленим 

вивченням математики : підруч. 

для 8 кл. ЗНЗ /                А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. 

Якір (наказ МОН від 10.05.16  № 

491). 

Алгебра. 8 кл.: самостійні та 

контрольні роботи для класів з 

поглибленим вивченням 

математики / Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., Рабінович 

Ю.М., Якір М.С.( лист ІМЗО від 

04.12.15 № 2.1/12-Г-103) 

Г
ео

м
ет

р
ія

 

Поглиблене 

вивчення 

математики 

8-Б Навчальна програма для 

поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(колектив авторів) (наказ 

МОН України від 

17.07.2013 № 1983) 

Геометрія для ЗНЗ  в з 

поглибленим вивченням 

математики: / підруч. для 8 кл. 

ЗНЗ. /              А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський , М.С. Якір 

(наказ МОН від 10.05.16 № 491). 

Геометрія. 8 кл.: самостійні та 

контрольні роботи для класів з 

поглибленим вивченням 

математики /Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., Рабінович 

Ю.М., Якір М.С. (лист ІМЗО від 

10.07.15 № 21.1/12-Г-319) 

А
л
ге

б
р
а 

Поглиблене 

вивчення 

математики 

9-Б Навчальна програма для 

поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(колектив авторів) (наказ 

МОН України від 

17.07.2013 № 1983) 

Алгебра для ЗНЗ з поглибленим 

вивченням математики : підруч. 

для 9 кл. ЗНЗ /                А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. 

Якір (наказ МОН від 20.03.17 № 

417) 

Алгебра. 9 кл.: самостійні та 

контрольні роботи для класів з 

поглибленим вивченням 

математики / Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., Рабінович 

Ю.М., Якір М.С. (лист ІМЗО від 

12.05.17 № 21.1/12-Г-110). 
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Г
ео

м
ет

р
ія

 

Поглиблене 

вивчення 

математики 

9-Б Навчальна програма для 

поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(колектив авторів) (наказ 

МОН України від 

17.07.2013 № 1983) 

Геометрія для ЗНЗ  в з 

поглибленим вивченням 

математики: / підруч. для 9 кл. 

ЗНЗ. /              А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонський , М.С. Якір 

(наказ МОН від 20.03.17 № 417). 

Геометрія. 9 кл.: самостійні та 

контрольні роботи для класів з 

поглибленим вивченням 

математики /Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., Рабінович 

Ю.М., Якір М.С. 

А
л
ге

б
р
а 

та
 п

о
ч
ат

к
и

 а
н

ал
із

у
 Профільне 

навчання 

10-І 

група 

Навчальна програма 

«Математика» (профільний 

рівень). 10-11 класи (наказ 

МОН від 23.10.2017 № 

1407) 

Алгебра і початки аналізу 

(профільний рівень): підр. для 10 

кл. закладів ЗСО. Мерзляк А.Г., 

Номіровський Д.А., Полонський 

В.Б., Якір М.С. ( наказ МОН від 

31.05.2018 № 551). 

Алгебра і початки аналізу. 10 кл.: 

профільний рівень: збірник 

задач і контрольних робіт/ 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Рабінович Ю.М., Якір М.С. (лист 

ІМЗО від 14.08.18          № 22.1/12-

Г-763). 

Г
ео

м
ет

р
ія

 

Профільне 

навчання 

10-Б 

І 

група 

Навчальна програма 

«Математика» (профільний 

рівень). 10-11 класи (наказ 

МОН від 23.10.2017 № 

1407) 

Геометрія: профільний рівень: 

підр. для 10 кл. закладів ЗСО. 

Мерзляк А.Г., Номіровський 

Д.А., Полонський В.Б., Якір 

М.С.( наказ МОН від 31.05.2018 

№ 551). 

Геометрія. 10 кл.: профільний 

рівень: збірник задач і 

контрольних робіт/ Мерзляк 

А.Г., Полонський В.Б., 

Рабінович Ю.М., Якір М.С. (лист 

ІМЗО від 17.08.18   № 22.1/12-Г-

788). 

А
л
ге

б
р
а 

та
 

п
о

ч
ат

к
и

 

ан
ал

із
у
 Профільне 

навчання 

11 – І 

група 

Навчальна програма 

«Математика» (профільний 

рівень). 10-11 класи (наказ 

МОН від 23.10.2017 № 

1407) 

Алгебра і початки аналізу 

(профільний рівень): підр. для 11 

кл. закладів ЗСО. Мерзляк А.Г., 

Номіровський Д.А., Полонський 

В.Б., Якір М.С 

Г
ео

м
ет

р
ія

 Профільне 

навчання 

11 І 

група 

Навчальна програма 

«Математика» (профільний 

рівень). 10-11 класи (наказ 

МОН від 23.10.2017 № 

1407) 

Геометрія: профільний рівень: 

підр. для 11 кл. закладів ЗСО. 

Мерзляк А.Г., Номіровський 

Д.А., Полонський В.Б., Якір 

М.С. 

 

Таблиця 29 
Перелік 

навчальних програм, підручників для учнів 1-11 класів  

з англійської мови 

Вид діяльності 

(Уроки) 

Клас  Програма Підручник 
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Англійська 

мова 

1-А,Б Освітня програма початкової 

освіти в науково-

педагогічному проекті 

«Інтелект України» 

(наук.кер.Гавриш  І.В.) 

Карп’юк О.Д. 

Англійська мова:підручник 

для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти-

Тернопіль:Вид-

во»Астон»,2018 

 1-В Типова освітня програма для 

закладів загальної середньої 

освіти.Початкова 

школа(іншомовна освіта), (за 

ред. О.Я.Савченко).-К.:ТД 

«Освіта-Центр+», 2018 

Карп’юк О.Д. 

Англійська мова:підручник 

для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти-

Тернопіль:Вид-

во»Астон»,2018 

 2-А,В Освітня програма «На крилах 

успіху» для учнів 1-2 класів 

загальної середньої 

освіти(наук.кер.творчої групи  

Цимбалару А.Д.) 

«На крилах успіху»,ТОВ 

програма «На крилах 

успіху», 2018 

 2-Б Освітня програма початкової 

освіти в науково-

педагогічному проекті 

«Інтелект 

України»(наук.кер.Гавриш  

І.В.) 

Карп’юк О.Д. 

Англійська мова:підручник 

для 2 класу закладів 

загальної середньої осіти-

Тернопіль:Вид-

во»Астон»,2019 

 3-А,Б,В Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів 1-4 класи .-К: 

Видавничий дім «Освіта»,   

2016 

Несвіт.А.М. 

Англійська мова:підруч.для 

3-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2014  

 4-А,Б,В Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів 1-4 класи-К.: 

Видавничий дім «Освіта»,  , 

2016 

Несвіт.А.М. 

Англійська мова:підруч.для 

4-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2015 

 5-АБ,В Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

5-9 класи,-К, Видавничий дім 

«Освіта»,  2017 

Карп’юк О.Д. 

Англійська мова:підручник 

для 5 класу закладів 

загальної середньої осіти-

Тернопіль:Вид-

во»Астон»,2018 

 6-А,Б,В,Г Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

5-9 класи,-К: Видавничий дім 

«Освіта»,  2017 

Несвіт.А.М. 

Англійська мова:підруч.для 

6-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2014 

 7-А,Б,В Навчальні програми з 
іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

5-9 класи-К: Видавничий дім 

«Освіта»,  2017 

Несвіт.А.М. 
Англійська мова:підруч.для 

7-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2015 
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 8-А,Б,В Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

5-9 класи,-К: Видавничий дім 

«Освіта»,  2017 

Несвіт.А.М. 

Англійська мова:підруч.для 

8-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2016 

 9-А,Б Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

5-9 класи,-К: Видавничий дім 

«Освіта»,  2017 

Несвіт.А.М. 

Англійська мова:підруч.для 

9-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-

К.:Генеза, 2017 

 10- Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

10-11 класи,-К: Видавничий 

дім «Освіта»,  2018 

Буренко В.М. 

Англійська мова:підруч.для 

10 кл.загальн.середн.освіт.-

Харків: 

Вид-во «Ранок»,2018 

 

 11 Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів  

10-11 класи,-К: Видавничий 

дім «Освіта»,  2018 

Буренко В.М. 

Англійська мова:підруч.для 

11 кл.загальн.середн.освіт.-

Харків:Вид-во»Ранок»,2019 

 

 

Таблиця 30 
Перелік 

навчальних програм з фізичної культури для учнів 1-11 класів  

Пред- 

мет 

Вид 

діяльності 

Клас Програма Підручник 

Ф
із

и
ч

н
а
 к

у
л

ь
т
у
р

а
 

Фізична 

культура 

 

1 Типова освітня програма 

О.Я. Савченко, 2018 р. 

 

2  

3 Навчальна програма оновлена (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.08.2016 № 948 

«Про затвердження змін до навчальних 

програм 

для 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів») 

 

4 

 

5 Навчальна програма для                                     

загальноосвітніх навчальних закладів. 5- 9 

клас (авт. М. В. Тимчик та ін., затверджено 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 

804) 

 

6  

7  

8  

9  

10 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

10-11класи. Рівень стандарту  

 (авт. М.В. Тимчик та ін., 2018 р.) 

 

11 
 

 

 

 

 



55 
 

Таблиця 31 
Перелік 

навчальних програм, підручників для учнів 1-7 класів з музичного мистецтва  

Пред- 

мет 

Вид діяльності Клас Підручник 

М
у
зи

ч
н

е
 м

и
с
т
ец

т
в

о
 

Музичне мистецтво 

   

1 О. Лобова «Мистецтво» 

Рекомендовано МОН України (наказ МОН від 

06.07.2018р №734) 

Лобова О В. Л68 Мистецтво: підручник інтегрованого 

курсу для першого класу закладів загальної середньої 

освіти / О. Лобова – К.: Школяр, 2018.-144с.:іл. ISBN 

978-966-1650-58-8 

2 О. Лобова «Музичне мистецтво»  Рекомендовано 

МОН України (лист МОН молоді та спорту України 

№2/2 – 13-2611 від 11.09.2012р) 

Лобова О В. Л68 Музичне мистецтво: 

Підручник для другого класу загальноосвіт. навч. 

закладів; школяр 2012.-144с  ISBN 978-966-1650-23-6 

3 О. Лобова «Музичне мистецтво» 

Рекомендовано МОН України (наказ МОН від 

17.07.2013р №994) 

Лобова О В. Л68 Музичне мистецтво: 

Підручник для третього класу загальноосвіт. навч. 

закладів; школяр 2013.-160с іл. ISBN 978-966-1650-26-

7 

М
у
зи

ч
н

е
 м

и
с
т
ец

т
в

о
 

Музичне мистецтво 

 

4 О. Лобова «Музичне мистецтво» 

Рекомендовано МОН України (наказ МОН від 

20.07.2015р №777) 

Лобова О В. Л68 Музичне мистецтво: 

Підручник для четвертого класу загальноосвіт. навч. 

закладів.-Київ: Школяр, 2015.-176с : іл. ISBN 978-966-

1650-48-9 

  5 Л. Г. Кондратова «Музичне мистетство»  

Рекомендовано МОН України, молоді та спорту 

України 

(наказ МОН України, молоді та спорту України  від 

04.01.2013р №10) 

Л. Кондратова К64 Музичне мистецтво: підручник для 

5 кл.  загальноосвіт. навч. закладів / Л. Г. Кондратова.-

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.- 176 с. :іл.  

ISBN 978-966-10-3344-2 

   6 Л. Г. Кондратова «Музичне мистетство»  

Рекомендовано МОН України (наказ МОН України 

від 07.02.2014р №123)  

Л. Кондратова К64 Музичне мистецтво: підручник для 

6 кл.  загальноосвіт. навч. закладів / Л. Г. Кондратова.-

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014.- 216 с. :іл.  

ISBN 978-966-10-3394-7 



56 
 

М
у
зи

ч
н

е
 

м
и

с
т
е
ц

т
в

о
 

Музичне мистецтво 

 

7 

 

Л. Г. Кондратова «Музичне мистетство»  

Рекомендовано МОН України (наказ МОН України 

від 20.07.2015р №777)  

Л. Кондратова К64 Музичне мистецтво: підручник для 

7 кл.  загальноосвіт. навч. закладів / Л. Г. Кондратова.-

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015.- 208 с. :іл.  

ISBN 978-966-10-4065-5 

 

6. Форми організації освітнього процесу 
 

Відповідно до статті  9 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства 

освітиі науки України № 536 від 23.04.2019 «Про затвердження Положення про 

інтитуційну форму здобуття загальної середньої освіти» (зареєстрованого в 

Мінстерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518) освітній 

процес у закладі здійснюється: 

- для 1- 11 класів за очною (денною) формою навчання, з безпесередньою 

участю в освітньому процесі; 

- для 5-11 класів за очною (денною) формою навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання, зокрема відповідно до підпункту 2 пункту 2 

та пункту 3 Розділу ІІІ Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти (наказ Міністерства освітиі науки України № 1115 від 

08.09.2020 року «Деякі питання організації дистанційного навчання») навчання 

окремих навчальних предметів по суботам (на підставі рішення педагогічної 

ради від 31.03.2021 роуку (потокол № 4), для наближення режиму роботи закладу 

до оптимального та такого, що відповідає санітарному регламенту, а також на 

виконання ст. 10 п.3. Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

стосовно тривалості навчального року, зокрема 175 навчальних днів); 

- для 1- 11 класів з використанням технологій дистанційного навчання, 

відповідно до підпункту 5 пункту 2 Розділу ІІІ Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти для забезпечення освітнього 

процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюватимуть 

відвідування закладу освіти протягом певного періоду 2021-2022 навчального 

проку 

- для учнів з інвалідністю на підставі заяв батьків та висновків лікарсько-

консультаційної комісії за індивідуальною формою (сімейна(домашня), 

педагогічний патронаж). 

Цифровою платформою для забезпечення дистанційного навчання в закладі 

є Microsoft Teams! 

Основними типами уроків є:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  
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корекції основних компетентностей;  

комбінований урок; 

олайн-конференція. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, вір-

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

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

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

уроки тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів. 

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - 

четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. 

 

7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти 
 

Освітній процес у закладі організований так, щоб забезпечити формування 

в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності Компетентнісна освіта 

зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення 

ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає 

спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і 

умінь учнів. 

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових 

результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.  

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; 
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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.  

[Державний стандарт повної загальної середньої освіти Постанова КМУ № 

898 від 30.09.2020 року] 

Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, 

незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його 

навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 
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Оцінювання здобувачів освіти в КУ Сумська ЗОШ № 12 ґрунтується на 

позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень 

учня, та принципах академічної доброчесності. 

Кадровий склад, що забезпечить реалізацію освітньої програми у 2021-

2022 навчальному році 

Усього в школі працює 53 педагогічних працівника, які підлягають 

атестації, їхній якісний склад становить: 

- спеціалістів – 6, що становить  11%; 

- працівників другої кваліфікаційної категорії –3, 6 %; 

- працівників першої кваліфікаційної категорії – 11, 21 %; 

- працівників  вищої кваліфікаційної категорії – 33, 63 %; 

з них 

- мають звання „старший вчитель” – 17, «старший вихователь - 1» (55 % від 

педагогів вищої кваліфікаційної категорії); 

- мають звання „вчитель методист” – 4; 

- має значок „Відмінник освіти України” -2,  

-має нагрудний знак МОН України "Василь Сухомлинський"  – 1. 

Станом на червень 2021 року у закладі працює чотири вчителя початкових 

класів(33%), які успішно пройшли сертифікацію. 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Моніторинг у КУ Сумьска ЗОШ № 12 здійснюють директор школи та 

його заступники; засновник; органи, що здійснюють управління у сфері освіти; 

органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками, учнями 

та батьками; громадськість. 

Основними формами моніторингу є: 

•проведення контрольних робіт; 

•участь учнів у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів 

різних рівнів; 

•перевірка  документації; 

•опитування, анкетування; 

•відвідування уроків, заходів. 

Критерії моніторингу: 

•об’єктивність; 

•систематичність; 

•відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу; 

•надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

•гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

Очікувані результати: 
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•отримання результатів стану освітнього процесу в  закладі; 

•покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для 

прийняття управлінських та тактичних рішень. 

Підсумки моніторингу: 

•підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в 

аналітично-інформаційних матеріалах, наказах; 

•за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються 

управлінські рішення щодо планування та корекції роботи; 

•дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на 

засіданнях методичних об'єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях 

педагогічної ради. 

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 
оцінюється в описовій формі за напрямами: 

- Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти; 

- Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників; 

- Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти; 

- Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності. 

Оцінювання результатів навчання здобувачами освіти здійснюється 

відповідно до: 

- Наказу Міністерства освітиі науки України від 13.07.2021 року № 813 

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти». 

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН молодьспорт України № 

329 від 13.04.2011 року; 

- Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у  системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН 

України № 1222 від 21.08.2013. 

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до 

вищезазначених нормативних документів. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може 

здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Критерії  оцінювання  та очікувані результати освітньої діяльності учнів 

є  обов’язковою  складовою  навчальної  програми предмета.   

Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданні 

педагогічної  ради школи. Рішенням педагогічної ради (протокол № 6 від 

14.06.2021 року) прийнято оцінювання курсів за вибором не проводити. 
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Для недопущення перевантаження учнів враховуватиметься їх навчання в 

закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо) за 

рішенням вищезазначеної педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволено 

учителям враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, 

фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

З метою забезпечення довіри до результатів навчання та досягнень 

здобувачів освіти в КУ Сумська ЗОШ № 12 розроблена система та механізм 

забезпечення академічної доброчесності, яка урегульовується Положенням про 

академічну доброчесність закладу освіти КУ Сумська ЗОШ № 12 , що є 

внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення 

якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, 

правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу. 

Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», 

«Про авторські та суміжні права», статуту закладу, правил внутрішнього 

розпорядку. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 

•контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до 

засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й 

викладати навчальний матеріал; 

•навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок; 

•діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в 

учня в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, 

спрямовані на їх усунення; 

•стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; 

•виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності. 

Навчальні досягнення здобувачів початкової освіти підлягають: у 1-2 

класах - вербальному оцінюванню, у 3-4 класах –рівневому оцінюванню (на 

підставі рішення педагогічної ради від          2021 року, протокол №.    ). 

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове 

(тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм. 

Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, 

вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та 

емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі  вивчення теми. Його 

основними завдання є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного 

засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та 

засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. 
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Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними 

картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів 

у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю 

та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи вчителя на уроці. 

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: 

•усунення безсистемності в оцінюванні; 

•підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

•індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

•систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

•концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного 

предмета. 

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями 

матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних 

видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, 

контрольних робіт) та навчальної активності школярів. 

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з 

тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою 

обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. 

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, 

а за рік - на основі семестрових оцінок. 

Учень має право на підвищення семестрової оцінки відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження 

Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу 

до наступного класу» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 

621 від 08.05.2019 року), від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з 

ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів», пункту 3.2.. 

Адміністрацією закладу враховується право педагогів на академічну 

свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, 

науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, 

що відповідають освітній програмі закладу. Критерії оцінювання, розроблені 

вчителем, затвердження не потребують. При виконанні обов’язкового виду 

роботи вчитель може розробляти критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів. які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, і враховують 

особливості вивчення теми, освітню програму закладу, компетентнісний підхід 

до викладання предмета, форму проведення заняття. Інформація про критерії 

оцінювання доводиться до відома здобувачів освіти в різних формах (усній, 

шляхом розміщення на інформаційному стенді в класі, через інтерактивну 

інтернет - платформу, електронну пошту, інші види комунікації) 
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Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: 

педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами 

діяльності учнів;  

аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень 

учнів, результатів їхніх діагностичних робіт; 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; 

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками; 

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та 

розуміння учнями навчального матеріалу. 

Формувальне оцінювання здійснюється за алгоритмом:  

- Формування об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;  

- Залучення учнів до спільної (учитель-учень) розробки  критеріїв 

оцінювання;  

- Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання;  

- Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність 

(рефлексія);  

- Коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання.  

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом визначення власних 

освітніх цілей. У закладі напрацьована система роботи з учнями, що навчаються  

за індивідуальними навчальними планами й формою організації освітнього 

процесу педагогічний патронаж.  

 Разом з тим, кожен учень має право на визнання закладом освіти 

результатів його навчання, передбачених освітньою програмою школи, що були 

здобуті ним шляхом неформальної та /або інформальної освіти.  Визнання таких 

результатів навчання здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або 

державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, 

визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої 

освіти. 

 За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової 

атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної 

середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття 

ним загальної середньої освіти, за однією з індивідуальних форм її здобуття чи 

переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних 

форм здобуття освіти. 
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Додаток 1 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 1-х класів з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом О. Я. Савченко 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  № 1272) 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

1-А 1-В* 

Інваріантна частина 

Мовно - літературна 

Українська мова та 

література (навчання 

грамоти) 

7 7 

Іншомовна освіта 
Іноземна мова 

(англійська) 
2 2 

Математична Математика 4 4 

Природнича 

 Я досліджую світ 3 3 Громадянська та історична 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Мистецька 

 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Усього 19+3 19+3 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

 

1 

 

1 

Курс за вибором «Розвиток продуктивного 

мислення»  

(35 год) 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне наван-

таження на учня  
20 20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 
23 23 

* Клас, що є учасником в дослідно-експериментальній роботі з теми «Технологія  

навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)».  
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Додаток 2 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 1-го класу з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом І.В. Гавриш “Інтелект України” 

(Наказ МОН від  03.02.2021 № 140) 

 

Назва освітньої галузі 
Назва навчального 

предмета 

Кількість годин 

на тиждень 

1 Б 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 
6 

Математична Математика 3 

Іншомовна освіта Іноземна мова  2+1 

Мовно-літературна  

( література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Мистецька 

Інформатична  - 

Мистецька Мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 

Усього 20+2+1 

Варіативна складова 

Додаткові година вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

23 
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Додаток 3 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 2-го класу з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом І.В. Гавриш “Інтелект України” 

(Наказ МОН від  03.02.2021 № 140) 

 

Назва освітньої галузі 
Назва навчального 

предмета 

Кількість годин 

на тиждень 

2-А 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 
6 

Математична Математика 4 

Іншомовна освіта Англійська мова  3 

Мовно-літературна  

( література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Мистецька 

Інформатична Інформатика - 

Мистецька Мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 

Усього 22+2+1 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

25 
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Додаток 4 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 2-х класів з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом О. Я. Савченко 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  № 1272) 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

2-Б 2-В 

Інваріантна частина 

Мовно - літературна 
Українська мова  

Читання 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3 3 

Математична Математика 4 4 

Природнича 

 Я досліджую світ 3 3 

Громадянська та 

історична 

Соціальна і 

здоров’я-

збережувальна 

Інформатична Інформатика 1 1 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Мистецька 

 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Усього 21+3 21+3 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 

Курс за вибором «Розвиток продуктивного 

мислення»  

(35 год) 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня  
24 24 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 
25 25 
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Додаток 5 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 3-го класу з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом О. Я. Савченко 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  № 1273) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класах 

3-В 

Інваріантна частина 

Мовно - літературна 
Українська мова  

Літературне читання 

3,5 

3,5 

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3 

Математична Математика 5 

Природнича 

 Я досліджую світ 3 
Громадянська та 

історична 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Мистецька 

 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Усього 22+3 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 

Курс за вибором «Розвиток продуктивного мислення»  

(35 год) 
1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня  
25 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 
26 
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Додаток 6 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3-х класів з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом І.В. Гавриш “Інтелект України” 

(Наказ МОН від  03.02.2021 № 140) 

Назва освітньої 

галузі 

Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на 

тиждень 

3-А 3-Б 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 
6 6 

Математична Математика 4 4 

Іншомовна освіта Англійська мова  3 3 

Мовно-літературна  

( література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+1 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Мистецька 

Інформатична Інформатика 1 1 

Мистецька Мистецтво 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 2 

Усього 23+2+1 23+2+1 

Варіативна складова  

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1-1=0 1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 
23 23 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

26 26 
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Додаток 7 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4-х класів з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом А.Д. Цимбалару “Світ чекає крилатих” 

(Лист ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01 – 23/1115) 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класах 

4-А 4-В 

Інваріантна складова 

Мовно - літературна Українська мова  7 7 

Англійська мова 3 3 

Математична Математика 5 5 

Природнича 

Соціальна і здоров‘я-

збережувальна 

Громадянська та історична 

Всесвіт 

3 3 

Мистецька 

Інформатична 

Технологічна 

Арт-технології та 

інформатика: 

Інформатика 

Музичне мистецтво 

Образотворче мистецтво 

Handmade: мистецтво 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Соціальна і 

здоров‘язбережувальна 

Фізкультурна 

Фізична культура 

Фізична культура: 

фізкультхвилинки  

2 

1 

 

2 

1 

Усього 22+3 22+3 

Варіативна складова 

Додаткові годинина вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

 

1 

 

1 

Курси за вибором: 1 1 

Арт-технології та інформатика: театральне мистецтво (17 

годин) 
0,5 0,5 

Арт-технології та інформатика: мистецтво слова (17 годин) 0,5 0.5 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

26 

 

26 
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Додаток 8 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 4-го класу з українською мовою навчання 

за Типовою освітньою програмою розробленою 

під керівництвом І.В. Гавриш “Інтелект України” 

(Наказ МОН від  03.02.2021 № 140) 

 

Назва освітньої 

галузі 
Назва навчального предмета 

Кількість годин 

на тиждень 

4 Б 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 
6 

Математична Математика 4 

Іншомовна освіта Англійська мова 3 

Мовно-літературна  

( література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Мистецька 

Інформатична Інформатика 1 

Мистецька Мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 2 

Усього 23+2+1 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять  

1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

26 
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Додаток 9 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 5-х класів з українською мовою навчання  

(Таблиця 1 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405  ) 
Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

5-А  5-Б 5-В 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 3,5 3,5 3,5 

Українська 

література 
2 2 2 

Іноземна мова 

(англійська) 
3 3 3 

Зарубіжна  

література 
2 2 2 

Суспільствознавство Історія України 1 1 1 

Всесвітня історія - - - 

Основи 

правознавства 
- - - 

Естетична культура Музичне 

мистецтво 
1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 

Мистецтво - - - 

Математика Математика 4 4+1 4 

Алгебра  - - - 

Геометрія - - - 

Природознавство Природознавство 2 2 2 

Біологія - - - 

Географія - - - 

Фізика - - - 

Хімія - - - 

Технології Трудове навчання 2 2 2 

Інформатика 1 1 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 

Разом  23,5+3 23,5+1+3 23,5+3 

Варіативна складова 3,5 3,5-1=2,5 3,5 

Курс за вибором «Етика»  (35 годин) 1 - 1 

Факультатив із зарубіжної літератури «У 

світі літературної казки» 
1 - 1 

Індивідуальні заняття з англійської мови 1 2 1 

Індивідуальні заняття з математики 0,5 0,5 0,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня  
28 28 28 

Всього ( Без урахування поділу класу на 

групи) 

27+3 27+3 27+3 
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Додаток 10 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 6-х класів з українською мовою навчання (Таблиця 1 до Типової освітньої 

програми, наказ Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405) 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

6-А  6-Б 6-В 6-Г 

 Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна мова 

(англійська) 
3 3 3 3+1 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 

Мистецтво - - - - 

Математика Математика 4+1 4 4 4 

Алгебра  - - - - 

Геометрія - - - - 

Природознавство Природознавство - - - - 

Біологія 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 

Фізика - - - - 

Хімія - - - - 

Технології Трудове навчання 2 2 2 2 

Інформатика 1 1 1 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 

Разом  26,5+1+3 26,5+3 26,5+3 26,5+1+3 

Варіативна складова 3,5-1=2,5 3,5 3,5 3,5-1=2,5 

Курс за вибором «Етика»  (35 годин) 1 1 1 - 

Індивідуальні заняття з математики 0,5 0,5 0,5 0,5 

Факультатив з біології «Життя мікросвіту», 

автори: Міхєєва Г.В., Голубчик Т.В (35 годин) 
 1   

Факультатив із зарубіжної літератури «Золоті 

міфи та легенди народів світу» 
  1 1 

Факультатив з української мови «Культура 

мовлення. Стилістичні особливості морфології», 

автори: Гнаткович Т., Калинич О. (35 годин) 

  1  

Індивідуальні заняття з англійської мови 1 1  1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на учня  
31 31 31 31 

Всього ( Без урахування поділу класу на 

групи) 

30+3 30+3 30+3 30+3 
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Додаток 11 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 7-х класів з українською мовою навчання  

(Таблиця 1 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

7-А  7-Б 7-В 

Інваріантна складова  

Мова і література Українська мова 2,5 2,5 2,5 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова 

(англійська) 
3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 

Основи правознавства - - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 

Мистецтво - - - 

Математика Математика - - - 

Алгебра  2+1 2+1 2 

Геометрія 2 2 2 

Природознавство Природознавство - - - 

Біологія 2 2 2 

Географія 2 2 2 

Фізика 2 2 2 

Хімія 1,5 1,5 1,5 

Технології Трудове навчання 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 

Разом  28+1+3 28+1+3 28+3 

Варіативна складова 2,5-1=1,5 2,5-1=1,5 2,5 

Індивідуальні заняття з англійської мови 1 1  

Індивідуальні заняття з математики   0,5 

Індивідуальні заняття з фізики 0,5 0,5 1 

Факультатив з української мови «Сучасна 

українська літературна мова : морфологія», 

автори: Гнаткович Т., Берш-Попович О.  

  1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на учня  
32 32 32 

Всього ( Без урахування поділу класу на 

групи) 

30,5+3 30,5+3 30,5+3 
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Додаток 12 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 8-А класу з українською мовою навчання та поглибленим вивченням 

біології (Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства освіти і 

науки від 20.04.2018 р. № 405) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

8-А 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна (англійська) мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства - 

Мистецтво* Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2 

Геометрія 2 

Природознавство Природознавство  - 

Біологія 2+2 

Географія  2 

Фізика 2 

Хімія 2+1 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
3,5-3 

Курс за вибором «Основи медичних знань», автор: 

Нагєва Л.М.  (17 годин) 
0,5 

Разом 31 +3  

Варіативна складова 2  

Індивідуальні заняття з  фізики 1 

Індивідуальні заняття з математики 0,5 

Індивідуальні заняття з англійської мови 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього ( Без урахування поділу класу на групи) 33+3 
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Додаток 13 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 8-Б класу з українською мовою навчання та поглибленим вивченням 

математики (Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства 

освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

8-Б 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна (англійська) мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2+3 

Геометрія 2+1 

Природознавство Природознавство  - 

Біологія 2 

Географія  2 

Фізика 2+0,5 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3-1 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
3,5-3,5 

Разом 32 +2  

Варіативна складова 2  

Факультатив з алгебри «Розв’язування задач з 

параметрами», автор Г.В. Апостолова (17 годин) 
0,5 

Індивідуальні заняття з фізики 1 

Індивідуальні заняття з англійської мови 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього ( Без урахування поділу класу на групи) 34+2 
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Додаток 14 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 8-В класу з українською мовою навчання та поглибленим вивченням 

української мови (Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства 

освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

8-В 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 4 

Українська література 2+0,5 

Іноземна (англійська) мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2 

Геометрія 2 

Природознавство Природознавство  - 

Біологія 2 

Географія  2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
3,5-2,5 

Курс за вибором «У світі поетичного слова»  (35 годин) 1 

Разом 31 +3  

Варіативна складова 2  

Факультатив  «Синтаксис простого та простого 

ускладненого речення», автор: Тетяна Гнаткович (35 

годин) 

1 

Факультативний курс із зарубіжної літератури «Учнівський 

твір як засіб спілкування» (35 годин) 

1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього ( Без урахування поділу класу на групи) 33+3 
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Додаток 15 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 9-А класу з українською мовою навчання та поглибленим вивченням історії 

(Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 405) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

9-А 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна (англійська) мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5+1 

Всесвітня історія 1+1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво* Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2 

Геометрія 2 

Природознавство Природознавство  - 

Біологія 2 

Географія  1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
3-2 

Курс за вибором з історії «Основи медіаграмотності» (35 

годин) 

1 

Разом 32 +3  

Варіативна складова 1 

Індивідуальні заняття з математики 0,5 

Індивідуальні заняття з англійської мови 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього ( Без урахування поділу класу на групи) 33+3 

 

 

 

 



79 
 

Додаток 16 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 9-Б класу з українською мовою навчання та поглибленим вивченням 

математики (Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ Міністерства 

освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

9-Б 

Інваріантна складова 

Мова і література Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна (англійська) мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво* Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2+3 

Геометрія 2+1 

Природознавство Природознавство  - 

Біологія 2 

Географія  1,5 

Фізика 3+1 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2-1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3-1 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
3-3 

Разом 33 +2  

Варіативна складова 1 

Факультатив з алгебри «Розв’язування задач з 

параметрами», автор Г.В. Апостолова (17 годин) 
0,5 

Індивідуальні заняття з англійської мови 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього ( Без урахування поділу класу на групи) 34+2 
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Додаток 17 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 10 класу з українською мовою навчання (Таблиця 2 та таблиця 3 до Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, накази Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 408, від 28.11.2019 р. № 1493) 

Предмети Профільні предмети математика та 

українська мова і література, кількість годин 

на тиждень 

З усім класом У групах додатково 

 І група 

Математика  

і фізика 

ІІ група 

Історія 

Базові предмети 27   

Українська мова 2   

Українська література 2   

Зарубіжна література  1 1+1 

Іноземна мова (англійська) 2   

Історія України  1,5 1,5+1,5 

Всесвітня історія  1 1+2 

Громадянська освіта 2   

Математика  

(алгебра і початки аналізу, геометрія) 

 3+6 3+2 

Біологія і екологія 2   

Географія 1,5   

Фізика   3+2 3 

Астрономія  1   

Хімія 1,5   

Фізична культура 2   

Захист України 1,5   

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 

Технології 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

Разом 17,5+3 9,5+8 9,5+6,5 

Додаткові години на профільні предмети, 

окремі базові предмети, спеціальні курси, 

факультативні та індивідуальні заняття 

8 8-8 8-6,5 

Курс за вибором з української мови 

«Стилістика української мови» (17 годин) 

  0,5 

Курс за вибором з історії України 

«Становлення української державності» (авт. 

С.М.Луньов, І.Є.Василенко) (35 годин) 

  1 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 
33 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 38 38 
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Додаток 18 

до Освітньої програми  

КУ Сумська ЗОШ № 12  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 11 класу з українською мовою навчання (Таблиця 2 та таблиця 3 до Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, накази Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 р. № 408, від 28.11.2019 р. № 1493) 

Предмети Профільні предмети математика та 

українська мова і література, кількість годин 

на тиждень 

З усім класом У групах додатково 

 І група 

Математика  

і фізика 

ІІ група 

Українська 

мова і 

література 

Базові предмети 26   

Українська мова  2 2+2 

Українська література  2 2+2 

Зарубіжна література  1 1+2 

Іноземна мова (англійська) 2   

Історія України 1,5   

Всесвітня історія 1   

Громадянська освіта 0   

Математика  

(алгебра і початки аналізу, геометрія) 

 3+6 3+2 

Біологія і екологія 2   

Географія 1   

Фізика і астрономія  4+2 4 

Хімія 2   

Фізична культура 3   

Захист України 1,5   

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 

Технології 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

Разом 14+3 12+8 12+8 

Додаткові години на профільні предмети, 

окремі базові предмети, спеціальні курси, 

факультативні та індивідуальні заняття 

9 9-8 9-8 

Курс за вибором з української мови 

«Стилістика сучасної української мови» (35 

годин) 

 1  

Індивідуальні заняття з англійської мови   1 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 
33 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 38 38 

 


