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РОЗДШ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Освiтня програма базовоi загальноi та повноТ середньоТ освiти закладу

загальноi середньоi освiти школи I-III ступенiв J\Гs 101 Шевченкiвського району м.

Киева (далi освiтня програма), яка вiдповiдае закладу заг€шьноi середньоТ освiти II-

II[ ступенiв (базова середня ocBiTa, повна середня ocBiTa) розроблена на виконання

Закону УкраТни пПро ocBiTy> та постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 23

листопада20|1 року N9 1392 uПро затвердження ,Щержавного стандарту базовоТ та

повноi загаJIьноТ середньоi освiти>> освiтня програма розроблена на ocHoBi ТиповоТ

освiтньоi програми закладiв загаJIьноi середньоТ освiти II ступеня (базова заг€Lпьна

середня ocBiTa), затвердженоi наказом МОН УкраТни вiд 20.04.2018р. J\Ъ 405 пПро

затвердження типовоi ocBiTHboT програми закладiв заг€uIьноТ середньоТ освiти II

ступеня), та на ocHoBi Типовоi ocBiTHboT програми закладiв заг€Lпьноi середньоТ

освiти III ступеня, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд

28.11.2019р. М 1493 <Про внесення змiн до ocBiTHboi програми закладiв загальноТ

середньоТ освiти III ступеня>.

Типова освiтня програма базовоТ загЕLпьноТ середньоТ освiти школи I-III

ступенiв J\b 101 Шевченкiвського району м. Киева - це единий комплекс ocBiTHix

компонентiв, спрямованих для (на) досягнення Щержавним стандартом загальноТ

середньоi освiти результатiв навчання.

Типова освiтня програма профiльноТ середньоi освiти (10-11 клас) окреслю€

рекомендованi пiдходи до планування 14 органiзацii закладом освiти сдиного

комплексу ocBiTHix компонентiв для досягнення здобувачам освiти обов'язкових

результатiв навчання, визначених Щержавним стандартом базовоi та повноТ

заг€шьноТ середньоi освiти (далi - Щержавний стандарт).

Основою для розробки ocBiTHboT програми закладу освiти с вiдповiдний !ержавний

стандарт базовоi та повноi загальноТ середньоi освiти.

Освiтня програма розроблена на ocHoBi Статуту та Стратегii розвитку закладу освiти.



РОЗЛЛ 2.ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЪНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА

OPI€HTOBHA ТРИВАЛIСТЬ I МОЖЛИВI ВЗА€МОЗВ,ЯЗКИ OCBITHIX

гАлузвй, пгвдмЕтIв, дисциплIн.

Загальний обсяг навч€uIьного навантаження для учнiв 5-11-х класiв закладiв
заг€ulьноi середньоi освiти складас 8505 годин/навчальний piK: для 5-х класiв - 1050

годин/навчальний piK, для 6-х класiв - 1155 годин/навчальний piK, для 7-х класiв -
|!72,5 годин/навчальний piK, для 8-х класiв - 1207,5 годин/навчальний piK, для 9-х
класiв - |260 годин/навчальний piK, для l0-x класiв-1330 годин/навчальний piK, для
1l-x класiв-l330 годин/ навч€Lпьний piK.

Освiтня програма закладу базовоТ середньоi освiти, сформована на ocHoBi
ТиповоТ ocBiTHboT програми:
т

!етальний розподiл навчального навантаження на тиждень окреслено у

навчzllrьних планах закJIаду освiти (таблицi 1-6).

иповl ocBlTHl програми, за якими но освlтню п му закладу освlти

Класи
Примiтка

BapiaHT Типових ocBiTHix програм, затверджених
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни

5-8 з навчання

украiнською мовою
Таблиця J$ 1 до ТиповоТ ocBiTHboT програми

закладiв заг€Lпьноi середньоi освiти з навчанням

украiнською мовою
(наказ МОН Украiни вiд 20.04.2018р. J\Ъ 405).

9 з навчання

украТнською мовою i
вивченням росiйськоТ

мови

Таблиця Jф 12 до Типовоi ocBiTHboi програми
закладiв заг€LпьноТ середньоТ освiти з украiнською

мовою навчання
(наказ МОН УкраТни вiд 20.04.20l8p.JФ 406).

10-А
з навчання

украТнською мовою
математичний

профiль

Складений за таблицями 2, З до ТиповоI ocBiTHboi
програми, затвердженоi наказом МОН УкраiЪи вiд

28.11 .20|9 р. Nч1493)

10-Б з навчання

украТнською мовою
фiлологiчний профiль

Складений за таблицями 2,З до Типовоi ocBiTHboi
програми, затвердженоi наказом МОН Украiни вiд

28.1 1 .20|9 р. JФ1493)

1 1-А з навчання

украiнською мовою
фiлологiчний профiль

Складений за таблицями 2,З до Типовоi ocBiTHboT
програми, затвердженоi наказом МОН УкраТни вiд

28.1 1 .2019 р. Nq1493)

1 1-Б з навчання

украТнською мовою
математичний

профiль

Складений за таблицями 2, З до ТиповоТ ocBiTHboT
програми, затвердженоI наказом МОН УкраТни вiд

28.1 1 .2019 р. J\Ъ 149З)



Навчальний план складений з урахуванням гранично-допустимого

навантаження здобувачiв освiти (п'ятиденний робочий тиждень):

5-ому класi-28

6-ому класi-31

7-ому класi-33

8-ому класi-З3 годин на тиждень,

9-ому класi-З3 годин на тиждень.

Гранична наповнюванiсть класiв, подiл класiв на групи при вивченнi окремих

предметiв та тривалiсть ypoKiB встановлю€ться вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про

загальну середню ocBiTy>>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 20.02.2002

Jф |28 <Про затвердження Нормативiв наповнюваностi груп дошкiльних

навч€Lпьних закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу, класiв спецiальних

загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), груп подовженого дня i виховних груп

заг€шьноосвiтнiх навч€Lпьних закладiв ycix типiв та Порядку подiлу класiв на групи

при вивченнi окремих предметiв у зага_пьноосвiтнiх навч€Lпьних закладах), за

погодженням з управлiнням освiти ШевченкiвськоI районноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З листопада

20ll року J\Ъ |З92 "Про затвердження Щержавного стандарту базовоТ i повноТ

загальноТ середньоi освiти" години фiзичноТ культури не враховуються при

визначеннi гранично допустимого навантаження учнiв.

годин на тиждень,

години на тиждень,

годин на тиждень,



2.1.Типова освiтня програма базовоi загальноi середньоi освiти
Варiативна складова навч€шьних планiв 5-9 класiв використовусться на:

1. Пiдсилення предметiв iHBapiaHTHoT складовоi

З метою формування здатностi успiшно користуватися мовою (BciMa видами

мовленнсвоi дiяльностi) в процесi спiлкування, пiзнання навколишнього cBiTy,

вирiшення житт€во важливих завдань, розвитковi нацiональноI самосвiдомостi,

розвитку iHTepecy здобувачiв освiти до icTopii як сфери знань, наукового пiдхолу до

природокористування, мотивацii до дбайливого ставлення до життя i здоров'я,

якiсноТ пiдготовки до державноi пiдсумковоТ атестацii, формування ключових та

предметних компетентностей збiльшено години на вивчення предметiв:

Назва

предмету

5 класи/

кiлькiсть

годин

6 класи/

кiлькiсть

годин

7 класиl

кiлькiсть

годин

8 класи/

кiлькiсть

годин

9 класи/

кiлькiсть

годин

УкраiЪська

мова

0,5 0,5 0,5

Хiмiя 0,5

Iсторiя

Украiни

0,5 0,5

2. Запровадження KypciB за вибором

З метою пiдвищення рiвня фiнансовоi грамотностi здобувачi освiти 5-7 класiв

шляхом ознайомлення з основами управлiння родинними та власними фiнансами,

формування навичок рацiона.llьного використання фiнансових pecypciB родини,

рацiональноi споживчоТ поведiнки, розвитку рацiон€Lпьного економiчного мислення

у 5-7-х кJIасах вивчатиметься курси за вибором <Родиннi фiнанси)), <<Фiнансово-

грамотний споживач>>, <<Фiнансова культура)) - по l годинi на тиждень (35 годин на

piK).

Облiк KypciB за вибором (5 клас <<Родиннi фiнанси>>, б клас <<Фiнансово-

грамотний споживач>>, 7 клас <Фiнансова культураu) буд. здiйснюватись на окремих

cTopiHKax класного журналу. Навчальнi досягнення здобувачiв освiти оцiнюватися



та виставлятися до класного журналу (рiшення педагогiчноi ради школи протокол

Лs б вiд 10.0б.2020р.)

3. Iндивiдуальнi заняття та консультацii.

З метою диференцiацiТ та iндивiдуалiзацiТ освiтнього процесу, посилення

роботи з обдарованими та здiбними здобувачами освiти, а також для посилення

роботи зi слабо встигаючими здобувачами освiти, з метою розширення знань та

формування практичних навичок з предметiв, пiдготовки до державноТ пiдсумковоi

атестацiТ, у 5-9 класах запроваджено iндивiдуальнi заняття по 1 годинi та 0,5 годин

(7 -А,7 -Б класи) на тиждень протягом навчiLпьного року.

Iндивiдуальнi заняття проводяться для окремих здобувачiв освiти чи груп

Клас Назва iндивiдуальних занять Кiлькiсть годин

5-А, Англiйська мова 1 година

УкраiЪська мова 1 година

5-Б математика 1 година

УкраТнська мова 1 година

6-А,6-Б УкраТнська мова 1 година

математика 1 година

7-л УкраТнська мова 0,5 години

7-Б Бiологiя 0,5 години

8-А,8_Б математика 0,5 години

Iсторiя Украiни 1 година

Хiмiя 1 година

9-А, 9-Б,9-в математика 0,5 години

YKpaiHcbкa мова l година

здобувачiв освiти. Облiк занять проводиться в окремому журналi з зазначенням

складу групи, яка вiдвiдус заняття. Оцiнювання навч€Lпьних досягнень не

проводиться.



ВаРiативнiсть змiсту базовоi середньоТ освiти реалiзусться також через

ЗаПровадження в навчzшьних програмах резервного часу, що створюе простiр для

ЗаДОВОлення ocBiTHix потреб здобувачiв освiти, вирiвнювання Тх досягнень, розвитку

наскрiзних yMiHb тощо.

З метою виконання вимог Щержавного стандарту навч€ulьнi плани 5-9 класiв

МiСтять yci предмети iHBapiaHTHoI складовоТ, передбаченi обраним варiантами

навч€Lпьних планiв цiсi ТиповоТ ocBiTHboi програми.

ПРедмети iHBapiaHTHoT складовоТ робочого навч€шьного плану, що не мають

повноi кiлькостi годин, будуть викладатися за розкладом ypoKiB протягом 20191202}

навчzLпьного року, в якому буле передбачено ix чергування за тижнями.

ОСВiтня гzLлузь <Мистецтво)) реалiзуеться навчzшьними предметаN{и

КОбРазотворче мистецтво>>, <Музичне мистецтво> у 5-7 класах та у 8-9-их класах у
202012021 навчальному роцi вiдповiдно до !ержавного стандарту базовоi i повноТ

загальноi освiти реалiзуеться через предмет <<Мистецтво)).

ОСвiтня Г€lлузь <<Технологiя> реалiзуеться через предмет <<Трудове навчання) у 5-

9 класах.

Модуль Класи

5 6 7 8 9

технологiя виготовлення

технологiя виготовлення

м'якоТ iграшки

народноТ ляльки

+

Технологiя виготовлення вишитих виробiв

технологiя виготовлення писанок

+

Технологiя виготовлення виробiв в'язаних

спицями

+

Технологiя оздоблення виробiв вишивкою бiсером

Технологiя виготовлення виробiв зi шкiри

+

Виготовлення комплексного виробу +



Враховуючи кадрове та матерiально-технiчне забезпечення, на пiдставi рiшення

методичного об'еднання вчителiв предметiв художньо-естетичного напрямку

(протокол засiдання вiд З|.05.2020р. JФ 4) обрано TaKi модулi для вивчення предмета

<Трулове навчання))

Збереження здоров'я дiтей належить до головних завдань закладу освiти. ТомУ

формування навичок здорового способу життя та безпечноТ поведiнки здiйснюеться

не лише в рамках предметiв "Фiзична культура" та "Основи здоров'я", а iнтегруеться

у змiстi Bcix предметiв iHBapiaHTHoT та варiативноТ складових навчаIIьних планiв.

Змiстове наповнення предмета <Фiзична культура> сформовано з варiативних

модулiв вiдповiдно до статево-вiкових особливостей здобувачiв учнiв, ix iHTepeciB,

матерiально-технiчноi бази навч€шьного закладу, кадрового забезпечення:

Навчальнi плани зорiентованi на роботу основноТ школи за 5-денним

Модуль

Класи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Школа культури pyxiB з

елементами гiмнастики

+ + + +

Школа пересувань + + + +

Школа м'яча + + + +

Школа стрибкiв + + + +

IПкола активного

вiдпочинку

+ + + +

Школа розвитку фiзичних

якостей

+ + + +

школа постави + + + +

легка атлетика + + + + +

Баскетбол + + + + + + +

Волейбол + !
l + + +

Футбол + + + + + + +

гiмнастика + + + + + + l
l

Бадмiнтон + + +

навч€шьним тижнем.



2.2.Тцпова освiтня програма повноI загальноi середньоi школи
Навчальнi плани закладу освiти для профiльного навчання враховують вимоги

КОнцепцii профiльного навчання щодо органiзацiТ освiтнього процесу в закладах

ЗагалЬноi середньоi освiти, а також розробленi на реалiзацiю стратегiТ НацiональноТ

ДОКТРИни роЗВитку освiти щодо забезпечення рiвного доступу до якiсноТ освiти,

ПОЛОЖень Концепцii загальноi середньоi освiти щодо переорiентацii освiтнього

ПРОЦеСУ на особистiсть ди"гини та з метою опрацювання Й апробацii методологii

переведення старшоТ школи на профiльне навчання.

РОЗРОбленi плани дають змогу, в з€шежностi вiд потреб здобувачiв освiти,

СформУвати старшi класи за такими профiлями: украТнськоi фiлологii,

МаТеМаТичниЙ. Введення даних профiлiв обгрунтовано нzшежною матерiально-

ТеХНiЧнОЮ базою, володiнням педагогами iнновацiйними технологiями навчання,

ПРОГраМно-методичним та кадровим забезпеченням, мотивацiею здобувачiв освiти.

КОЖен З цих профiлiв передбача€ вивчення предметiв на одному з двох piBHiB:

СТаНДаРТУ Та ПРОфiльному piBHi, якиЙ передбачас бiльш поглиблене вивчення

ВiДПОвiдних предметiв, орiентацiю ik змiсту на майбутню професiю ,.Щанi робочi
Плани забезпечують оптимальнi умови розвитку здiбностей здобувачiв освiти з

УРаХУВанням ix природних задаткiв, навченостi, iHTepeciB та схильностей.

Кiлькiсть годин на вивчення профiльних предметiв визначена у вiдповiдностi

до Таблицi 3 ТиповоI ocBiTHboi програми.

Варiативна складова навч€Lпьних планiв використовуеться на пiдсилення

ПРеДМеТiВ iHBapiaHTHoI складовоi. Розподiл годин на вивчення Tiei чи iншоТ теми

НаВЧ€LПьнОi програми здiЙснюеться вчителем самостiйно. Розподiл годин фiксусться

У К€lЛенДарно - тематичному планi, який погоджу€ться директором закладу освiти

або його заступником. Вчитель зазнача€ проведенi уроки у частинi класного

ЖУРН€tЛУ, вiДведеного для предмета, на пiдсилення якого використано з€вначенi

години.

НаВчальний план для l0-11 класiв закладу загuLльноТ середньоТ освiти мiстить

ПеРеЛiК базових предметiв, який включа€ oKpeMi предмети суспiльно-гуманiтарного

та математично-природничого циклiв.



запропонованого перелiку учнi

година) та мистецтво (2 години),

В 11-х класах у 20201202l

10-х класiв обрали два предмети: iнформатику (l

якi булуть вивчати в l0- му та 11-му класах.

навч€Lпьному роцi вибiрково-обов'язковi предмети

.ЩО базових предметiв належать: <УкраiЪська мова>, <Украiнська лiтература>,

КЗарУбiжна лiтература), <Iноземна мова>), <Iсторiя Украiни>, <Всесвiтня iсторiя>>,

<Громадянська ocBiTa>>, <<Математика)), <<Фiзика i астрономiя>>, <Бiологiя i екологiя>>,

кХiмiя>, <Географiя>, <<Фiзична культура>>, <<Захист Вiтчизни>.

Вiдповiдно до листа Мон Украiни вiд 10.04.2020р м1/9-205 назву

навч€UIьного предмета <<Захист Вiтчизни> змiнено на кЗахист УкраiЪи>.

ВИвчення базового предмета <Фiзика i астрономiя>> реалiзуеться як два oKpeMi

ПреДМеТи - вивчення два предмета <<Фiзика> (за програмою авторського колективу

Пiд керiвництвом Локтева В.М.), <Астрономiя> (за програмою авторського

КОЛеКТиВУ пiд керiвництьвом Яцкiва Я.Я), викладання предмет <Бiологiя i екологiя>

Ре€tЛlЗУються за модульним принципом. Змiст освiти визначеного ,.Щержавним

стандартом, також забезпечу€ться вибiрково-обов'язковими предметами

(<IНфОРмаТика>, <<ТехнологiI>>, <Мистецтво))), що вивчаються на piBHi стандарту. Iз

<IНфОРматика)), <<Мистецтво)) продовжують вивчатися на piBHi стандарту, з метою

ВИКОНаННя обсягу кiлькостi годин вiдповiдно до !ержавного стандарту

ЗаГ€LПЬНОТ середньоi освiти у 202012021 навчальному роцi вiдведено по 2 години

iнформат ики, l година мистецтво.

В ОСвiтнiй програмi закладу освiти використанi Bci навчаJIьнi предмети

irrBapiaHTHoT частини навчzшьного плану. !ля забезпечення профiльностi зроблений

перерозподiл годин iHBapiaHTHoT складовоТ, якиЙ не впливае на виконання

стандарту заг€LпьноТ середньоi освiти. Перерозподiл годин мiж!ержавного

НаВЧ€LпЬНиМи предметами вiдбувся таким чином, що вилучення з навчального

ПРОЦеСУ предметiв не вiдбулось та кiлькiсть годин на вивчення окремих предметiв

ЗМеНШИЛасЬ Не бiльше, нiж вдвiчи порiвняно з пок€lзниками Типовоi ocBiTHboT

ПРОГРаМИ. Збiльшення годин на вивчення предметiв не виходить за межi гранично

допустимого навантож€ння:

ГОДини на вивчення окремих предметiв перерозподiлились таким чином:
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Клас Навчальний предмет

Перерозподiл навчzLпьних годин
за Типовим

навчaшьним планом
(кiлькiсть годин)

Пiсля перерозподiлу
iHBapiaHTHoi складовоi
навч€Lпьного плану

10-А
[сторiя УкраТни 1,5 1,5+0,5

Алгебра -J з+3
Геометрiя 2 2+l

10-Б

Украiнська мова 2 2+2

Украiнська лiтература 2 2+2

[сторiя УкраТни 1,5 1,5+0,5

математика J 3+1

1 1-А
УкраТнська мова 2 2+2
Украiнська лiтература a

J з+1
Iсторiя УкраТни 1,5 1,5+0,5

1 1-Б

Iсторiя УкраТни 1,5 1,5+0,5

Алгебра a
J 3+3

Геометрiя 2 2+l

Щетальний розподiл навч€tпьного навантаження на тиждень окреслено у

!одатках З,4,5. Гранично допустиме навч€шьне навантаження здобувачiв освiти

ВСТаНОВЛено вiдповiдно до вимог !ержавних санiтарних правил i норм влаштування

ЗаГ€ШЬнОосвiтнiх навч€Lпьних закладiв та органiзацii навчально-виховного процесу

(ЩСанПiН5.5.2.008-0l). Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 14.01.2004 J\Ъ 24 uПро

ЗаТВерДження Щержавного стандарту базовоi i повноТ запшьноi середньоТ ocBiTn (зi

ЗМiНаМИ), ГОДини фiзичноi культури не враховуються при визначеннi гранично

ДоПУстимого навантаження здобувачiв освiти. Пр" розподiлi варiативноТ складовоТ

береться до уваги те, що гранично допустиме навантаження вираховуеться на одного

ЗДОбУвача освiти, а уроки фiзичноТ культури не враховуються при визначеннi цього

показника (Лист МОН вiд29.04.2011 J\Ъ 1/9-324).

Гранична наповнюванiсть класiв та тривалiсть ypoKiB встановлюсться

ВiдповiДно до Закону УкраТни кПро загальну середню ocBiTy>. Подiл класiв на групи
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при вивченнi окремих предметiв здiЙснюсться вiдповiдно до нормативiв,

затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20.02.2002 р. JФ 128.
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роздIл 3.
ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧIВ ОСВIТИ

Вiдповiдно до мети та загальних цiлей, окреслених у !ержавному стандартi,

визначено завдання, якi ма€ ре€tлiзувати вчитель у рамках кожноi ocBiTHboT галузi.

Результати навчання повиннi робити внесок у формування ключових

компетентностей здобувачiв освiти.

1 Спiлкування

державною (i рiдною

- у разi вiдмiнностi)

мовами

Умiння: ставити запитання i розпiзнавати

проблему; мiркувати, робити висновки на ocHoBi

iнформацii, поданоi в рiзних формах (у текстовiй

формi, таблицях, дiаграмах, на графiках);

розумiти, пояснювати i перетворювати тексти

задач (усно i письмово), грамотно

висловлюватися рiдною мовою; доречно та

коректно вживати в мовленнi термiнологiю з

окремих предметiв, чiтко, лаконiчно та зрозумiло

формулювати д}мку, арryментувати, доводити

правильнiсть тверджень; уникнення

невнормованих iншомовних запозичень у

спiлкуваннi на тематику окремого предмета;

поповнювати свiй словниковий запас.

Сmавлення: розумiння важливостi чiтких та

лаконiчних формулювань.

Навчаllьнi ресурсu: означення понять,

формулювання властивостей, доведення правил,

теорем

2 Спiлкування

iноземними мовами

Умiння: здiйснювати спiлкування в межах сфер,

тем i ситуацiй, визначених чинною навчапьною

програмою; розумiти на слух змiст автентичних

TeKcTiB; читати i розумiти автентичнi тексти

рiзних жанрiв i видiв iз рiзним piBHeM розумiння
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змiсту; здiйснювати спiлкування у письмовiй

формi вiдповiдно до поставлених завдань;

використовувати у разi потреби невербальнi

засоби спiлкування за умови дефiциту наявних

мовних засобiв; ефективно взасмодiяти з iншими

усно, письмово та за допомогою засобiв

електронного спiлкування.

Сmавлення:критично оцiнювати iнформацiю та

використовувати if для рiзних потреб;

висловлювати своi думки, почуття та ставлення;

адекватно використовувати досвiд, набутий у

вивченнi рiдноТ мови та iнших навчzLпьних

предметiв, розглядаючи його як засiб

усвiдомленого оволодiння iноземною мовою;

обирати й застосовувати доцiльнi комунiкативнi

стратегii вiдповiдно до рiзних потреб; ефективно

користуватися навч€Lпьними стратегiями для

самостiйного вивчення iноземних мов.

Навчальнi ресурсu:пiдручники, словники,

довiдкова лiтература, мультимедiйнi засоби,

адаптованi iншомовнi тексти.

aJ математична

компетентнiсть

Умiння: оперувати текстовою та числовою

iнформацiею; встановлювати вiдношення мiж

реuшьними об'ектами навколишньоi дiйсностi

(природними, культурними, технiчними тощо);

розв'язувати задачi, зокрема практичного змiсту;

бу.чувати i дослiджувати найпростiшi

математичнi моделi реальних об'сктiв, процесiв i

явищ, iнтерпретувати та оцiнювати результати;

прогнозувати в KoHTeKcTi навчальних та
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практичних задач; використовувати математичнi

методи у життсвих ситуацiях.

Сmавлення: усвtдомлення значення математики

для повноцiнного життя в сучасному суспiльствi,

розвитку технологiчного, економiчного й

оборонного потенцiалу держави, успiшного

вивчення iнших предметiв.

Навчальнi ресурси., розв'язування математичних

задач, i обов'язково таких, що моделюють реальнi

життевi ситуацiТ

4 OcHoBHi

компетентностi

природничих науках

технологiях

у

i

Умiння: розпiзнавати проблеми, що виникають у

довкiллi; булувати та дослiджувати природнi

явища l процеси; послуговуватися

технологiчними пристроями.

Сmавлення: усвiдомлення важливостl

природничих наук як унiверсальноТ мови науки,

технiки та технологiй. усвiдомлення ролi

наукових iдей в сучасних iнформацiйних

технологiях

Навчаltьнi ресурсu: складання графiкiв та

дiаграм, якi iлюструють функцiональнi

залежностi результатiв впливу людськоi

дiяльностi на природу

5 Iнформацiйно-

цифрова

компетентнiсть

Умiння: структурувати данi; дiяти за zLлгоритмом

та складати €tлгоритми; визначати достатнiсть

даних для розв'язання задачi; використовувати

рiзнi знаковi системи; знаходити iнформацiю та
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оцiнювати iT достовiрнiсть; доводити iстиннiсть

тверджень.

Сmавлення: критичне осмислення iнформацii та

джерел ii отримання; усвiдомлення важливостi

iнформацiйних технологiй для ефективного

розв'язування математичних задач.

Навчаllьнi ресурси., вiзуалiзацiя даних, побудова

графiкiв та дiаграм за допомогою програмних

засобiв

6 умiння вчитися

впродовж життя

Умiння: визначати мету навч€LпьноТ дiяльностi,

вiдбирати й застосовувати потрiбнi знання та

способи дiяльностi для досягнення цiеТ мети;

органiзовувати та планувати свою навч€Lльну

дiяльнiсть; моделювати власну освiтню

траекторiю, аналlзувати, контролювати,

коригувати та оцiнювати результати свосi

навчальноТ дiяльностi; доводити правильнiсть

власного судження або визнавати помилковiсть.

Сmавлення: усвiдомлення власних ocBiTHix

потреб та цiнностi нових знань i BMiHb;

зацiкавленiсть у пiзнаннi cBiTy; розумiння

важливостi вчитися впродовж життя; прагнення

до вдоскон€uIення результатiв своеi дiяльностi.

Навчаltьнi ресурсu: моделювання власноi

освiтньоi TpaeKTopiT

7 Iнiцiативнiсть

пiдприемливiсть проблеми,

ухв€UIювати

аналiзувати,

оптимальнi

Улиiння: генерувати HoBi iдеi, вирiшувати життсвi

прогнозувати,

рiшення;

використовувати критерii рацiональностi,
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практичностi, ефективностi та точностi, з метою

вибору найкращого рiшення; аргументувати та

захищати свою позицiю, дискутувати;

використовувати рiзнi стратегii, шукаючи

оптима-пьних способiв розв'язання життсвого

завдання.

Сmавлення: iнiцiативнiсть, вiдгrовiдальнiсть,

упевненiсть у собi; переконанiсть, що успiх

команди це й особистий успiх; позитивне

оцiнювання та пiдтримка конструктивних iдей

iнших.

Навчальнi ресурси., завдання пiдприемницького

змiсту (оптимiзацiйнi задачi)

8 Соцiальна

громадянська

компетентностi

Умiння: висловлювати власну д}мку, слухати i

чути iнших, оцiнювати аргументи та змiнювати

думку на ocHoBi доказiв; аргументувати та

вiдстоювати свою позицiю; ухвалювати

аргументованi рiшення в житт€вих ситуацiях;

спiвпрацювати в командi, видiляти та виконувати

власну роль в команднiй роботi; аналiзувати

власну економiчну ситуацiю, родинний бюджет;

орiентуватися в широкому колi послуг i ToBapiB

на ocнoBi чiтких критерiТв, робити споживчий

вибiр, спираючись на рiзнi данi.

Сmавлення., ощадливiсть i помiркованiсть; piBHe

ставлення до iнших незaLпежно вiд cTaTKiB,

соцiального походження; вiдповiдальнiсть за

спiльну справу; н€Lпаштованiсть на логiчне

обrрунтування позицii без передчасного переходу
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до висновкiв; повага до прав людини, активна

позицiя щодо боротьби iз дискримiнацiсю.

Н ав ч а,ц ь н i р е су р си., завдання соцiального змi сту

9 i

у

обiзнанiсть

самовираження

сферi культури

Умiння: грамотно i логiчно висловлювати свою

д}мку, аргументувати та вести дiалог,

враховуючи нацiональнi та культурнi особливостi

спiврозмовникiв та дотримуючись етики

спiлкування i взасмодiI; враховувати художньо-

естетичну складову при cTBopeHHi продуктiв своеТ

дiяльностi (малюнкiв, TeKcTiB, схем тощо).

С m авл е ння., культурна самоiдентиф iкачiя, повага

до культурного розмаihтя у глобальному

суспiльствi; усвiдомлення впливу окремого

предмета на людську культуру та розвиток

суспiльства.

Навчалlьнi ресурси., математичнi моделi в рiзних

видах мистецтва

10 Екологiчна

грамотнiсть

життя

здорове

Умiння: аналiзувати i критично оцiнювати

соцiально-економiчнi подii в державi на ocHoBi

рiзних даних; враховувати правовi, етичнi,

екологiчнi i соцiальнi наслiдки рiшень;

розпiзнавати, як iнтерпретацii результатiв

вирiшення проблем можуть бути використанi для

манiпулювання.

С mавл е ння.,усвiдомлення вза€мозв' язку кожного

окремого предмета та екологiТ на ocHoBi рiзних

даних; ощадне та бережливе вiдношення до

природнiх pecypciB, чистоти довкiлля та
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дотримання санiтарних норм побуту; розгляд

порiвняльноi характеристики щодо вибору

здорового способу життя; власна думка та

позицiя до зловживань €шкоголю, нiкотину тощо.

Навчальнi ресурси., навч€lJIьнi проекти, завдання

соцiально-економiчного, екологiчного змiсту;

задачi, якi сприяють усвiдомленню цiнностi

здорового способу життя

TaKi ключовi компетентностi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть i

пiдприемливiсть, екологiчна грамотнiсть i здоровий спосiб життя, соцiальна та

громадянська компетентностi можуть формуватися вiдразу засобами ycix предметiв.

Виокремлення в навчЕLпьних програмах таких наскрiзних лiнiй ключових

компетентностеЙ як <Екологiчна безпека Й сталиЙ розвиток), <Громадянська

вiдповiдальнiсть>>, <<Здоров'я i безпека>, <Пiдприсмливiсть i фiнансова грамотнiсть>

сПрямоване на формування в учнiв здатностi застосовувати знання Й умiння у

ре€rльних життевих ситуацiях. Наскрiзнi лiнii с засобом iнтеграцiТ ключових i

Заг€Llrьнопредметних компетентностей, окремих предметiв та предметних циклiв; Iх

необхiдно враховувати при формуваннi шкiльного середовища. Наскрiзнi лiнiТ е

соцiаrrьно значимими надпредметними темами, якi допомагають формуванню в

ЗдобУвачiв освiти уявлень про суспiльство в цiлому, розвивають здатнiсть

застосовувати отриманi знання у рiзних ситуацiях.

Навчання за наскрiзними лiнiями реалiзуеться насамперед через:

-органiзацiю освiтнього середовища-змiст та цiлi наскрiзних тем враховуються при

формуваннi духовного, соцiального i фiзичного середовища навчання;

-oKpeMi предмети - виходячи iз наскрiзних тем при вивченнi предмета проводяться

вiдповiднi трактовки, приклади i методи навчання, реалiзуються надпредметнi,

мiжкласовi та заг€L[ьношкiльнi проекти. Роль окремих предметiв при навчаннi за

наскрiзними темами рiзна i залежить вiд цiлей i змiсту окремого предмета та вiд того,

наскiльки TicHo той чи iнший предметний цикл пов'язаний iз конкретною

наскрiзною темою;

-предмети за вибором;
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-роботу в проектах;

-позакласну навчzLльну роботу i роботу гурткiв.

Наскрiзна

лiнiя

Коротка характеристика
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Формування у здобувачiв освiти соцiальноi активностi,

вiдповiдальностi та екологiчноi свiдомостi, готовностi брати участь

у вирiшеннi питань збереження довкiлля i розвитку суспiльства,

усвiдомлення важливостi сталого розвитку для майбутнiх поколiнь.

Проблематика наскрiзноi лiнiТ реалiзусться через завдання з

ре€rльними даними про використання природних pecypciB, iх

збереження та примноження. Аналiз цих даних сприяс розвитку

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екологiТ,

формуванню критичного мислення, вмiння вирiшувати проблеми,

критично оцiнювати перспективи розвитку навколишнього

середовища i людини. Можливi уроки на вiдкритому повiтрi.
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Сприятиме формуванню вiдповiдального члена громади i

суспiльства, що розумiс принципи i механiзми функцiонування

суспiльства. Ця наскрiзна лiнiя освоюсться в основному через

колективну дiяльнiсть (дослiдницькi роботи, роботи в групi, проекти

тощо), яка поедну€ oKpeMi предмети мiж собою i розвивае у

здобувачiв освiти готовнiсть до спiвпрацi, толерантнiсть щодо

рiзноманiтних способiв дiяльностi i думок.

Вивчення окремого предмета мас викликати у здобувачiв

освiти якомога бiльше позитивних емоцiй, а iT змiст-бути нацiленим

на виховання порядностi, cTapaHHocTi, систематичностi,

послiдовностi, посидючостi i чесностi. Приклад вчителя покликаний

зiграти важливу роль у формуваннi толерантного ставлення до

товаришiв, незалежно вiд рiвня навчаJIьних досягнень.

2|



(ý
ь<о
(,
Ф
\о

_хдо
9.о
Ed

со

Завданням наскрiзноi лiнii € становлення здобувача освiти як

емоцiЙно стiЙкого члена суспiльства, здатного вести здоровиЙ

спосiб життя i формувати навколо себе безпечне життеве

середовище.

Реалiзуеться через завдання з реальними даними про безпеку i

охорону здоров'я (TeKcToBi завдання, повlязанi з середовищем

дорожнього руху, рухом пiшоходiв i транспортних засобiв). Варто

звернути увагу на проблеми, пов'язанi iз ризиками для життя i

здоров'я. Вирiшення проблем, знайдених з <ага-ефектом>, пошук

оптимаJIьних методiв вирiшення i розв'язування задач тощо, здатнi

викликати в учнiв чимапо радiсних емоцiй.
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Наскрiзна лiнiя нацiлена на розвиток лiдерських iнiцiатив,

здатнiсть успiшно дiяти в технологiчному швидкозмiнному

середовищi, забезпечення кращого розумiння учнями практичних

аспектiв фiнансових питань (здiйснення заощаджень, iнвестування,

запозичення, страхування, кредитування тощо).

tИ наскрiзна лiнiя пов'язана з розвlязуванням практичних

завдань щодо планування господарськот дiяльностi та ре€tльнот

оцiнки власних можливостей, складання сiмейного бюджету,

формування економного ставлення до природних pecypciB.

Необхiдною умовою формування компетентностей с дiяльнiсна спрямованiсть

наВЧаНня, яка передбачае постiЙне включення здобувачiв освiти до рiзних видiв

педагогiчно доцiльноi активноi навч€шьно-пiзнавальноi дiяльностi, а також

шракТична Його спрямованiсть. ,Щоцiльно, де це можливо, не лише показувати

Виникнення факту iз практичноТ ситуацii, а Й по можливостi створювати умови для

самостiЙного виведення нового знання, перевiрчi Його на практицi i встановлення

Причинно-наслiдкових зв'язкiв шляхом створення проблемних ситуацiЙ, органiзацii

СПОСТеРеЖенЬ, дослiдiв та iнших видiв дiяльностi. Формуванню ключових

компетентностеЙ сприяе встановлення та реалiзацiя в ocBiTHboMy процесi

мiжпредметних i внутрiшньопредметних зв'язкiв, а саме: змiстово-iнформацiйних,
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операцiЙно-дiяльнiсних i органiзацiйно-методичних. Iх використання посилюе

пiзнавальний iHTepec здобувачiв освiти до навчання i пiдвищус piBeHb ikHboT

заг€LIIьноI культури, створюе умови для систематизацii навч€шьного матерiалу i

формування наукового свiтогляду. Здобувачi освiти набувають досвiду застосування

знань на практицi та перенесення iх в HoBi ситуацiТ.

BtlMozu dо осiб, якi tпомсуmь ршпочuнаmа зdобуmmя базовоt cepedHboi

освimш Базова середня ocBiTa здобувасться, як правило, пiсля здобуття початковоi

освiти. !iти, якi здобули початкову ocBiTy на 1 вересня поточного навч€шьного року

повиннi розпочинати здобуття базовоi середньоi освiти цього ж навчzшьного року.

Особи з особливими освiтнiми потребами можуть розпочинати здобуття

базовоi середньоi освiти за iнших умов.

BaMozu do осiб, якi мохсуmь розпочuнаmu зdобуmmя профiльноi cepedHboi

освimu. Профiльна середня ocBiTa здобуваеться, як правило, пiсля здобуття базовоi

середньоТ освiти. Щiти, якi здобули базову середню ocBiTy та успiшно склали

державну пiдсумкову атестацiю на 1 вересня поточного навчаJIьного року повиннi

розпочинати здобуття профiльноТ середньоi освiти цього ж навч€Lпьного року.

Особи з особливими освiтнiми потребами можуть розпочинати здобуття

профiльноТ середньоТ освiти за iнших умов.

Перелiк ocBimHix zалузей. Типову освiтню програму укJIадено за такими

освiтнiми г€rлузями:

Мови i лiтератури

Суспiльствознавство

Мистецтво

математика

Природознавство

технологii

Здоров'я i фiзична культура

Лоziчна послidовнiсmь вuвчення преdмеmiв розкрива€ться у вiдповiдних

н а в чсlл bцllx пр о ер clM clx .
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роздIл 4. Форми оргАнIзАцIi освIтнього процЕсу.

Основною формою органiзацii освiтнього процесу в закладi освiти е класно-

урочна форма. З метою засво€ння нового матерiалу та розвитку компетентностей,

KpiM уроку, проводяться eKcKypcii, вiртуальнi подорожi, уроки-семiнари,

конференцiТ,, форуми, квести, iнтерактивнi уроки тощо.

Оглядова екскурсiя припускае цiлеспрямоване ознайомлення здобувачiв
освiти з об'ектами та спостереження процесiв з метою вiдновити та систематизуваl,и

ранiше отриманi знання. EKcKypciT, у першу чергу, покликанi показати здобувачам
освiти практичне застосування знань, отриманих при вивченнi змiсту окремих
предметiв (можливо по€днувати зi збором школярами по ходу eKcKypcii матерiалу

для виконання визначених завдань).

Форми органiзацii освiтнього процесу можуть уточнюватись та

розширюватись у змiстi окремих предметiв за умови виконання державних вимог
.Щержавного стандарту заг€LIIьноТ середньоi освiти та окремих предметiв протягом
навч€LIIьного року.

Вибiр фор, i методiв навчання вчитель визначае самостiйно, враховуючи
KoHKpeTHi умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очiкуваних

результатiв, зазначених у навч€Lльних програмах окремих предметiв та з метою
оволодiння здобувачами освiти ключовими компетентностями.

Функцiя навчання здобувачiв освiти предметам розкладасться на предметну,

методичну, мовно-комунiкативну та iнформацiйно-цифрову компетентностi.

Остання була реалiзована пiд час карантину, освiтнiй процес тривав в дистанцiйному

режимi. Вчителi закладу освiти опанувuLпи технологii дистанцiйного навчання, HoBi

методи та iнструменти, якi стали невiд'емною складовою освiтнього процесу.

Соцiа-пьнi
мережi:

Месенд-
жери

/[ист,аrrчiйrнi
пlrа,гtРорм и

Ссредt,lвиttlа /tltя
Kotl,гpo"rtKr i

оltilttовання знань.
гli/lго,говкlt до Зl"lО

Середовиttцп,,цq
I|ровелен ня

вiлеоконфсренчiii.
вебiнарiв

Електроннi

бiблiотеки, 1,poKlT

Fасе
Book,

lnstagram

Skype,

ViЬеr,

Теlеgrаm

Google Class,

"Mili клас",

Padlet

Coogle fоrms,

"|,la урок"
(тестування)

Zoom,

Skypc

"На урок",
hfl р ;iz u rоk, ipllo, k rrhg,ed

tt. u;t/,

Уроки на ТРК <КиТв>,
You'-l'ube"

всеукраiнська школа
онлайн
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РОЗДШ 5. ОПИС ТА IНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ
ВНУТРIШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ОСВIТИ

Система внутрiшнього забезпечення якостi складаеться з наступних компонентiв:

-кадрове забезпечення ocBiTHboi дiяльностi1

Викладацьку роботу в закладi освiти забезпечують 50 вчителiв, yci -
за основним мiсцем роботи.

Постiйно пiдвищусться якiсний склад педагогiчних працiвникiв.

Кiлькiсно - якiсний склад педагогiчних працiвникiв закладу

освiти на 01.06.2020р.:

Учителi-методисти - 18 (38 %)

Старшi вчителi - 8 (lб %)

Усього вчителiв з педагогiчним званням

- зб (54%)

Вища категорiя - 3l (62%)

Перша категорiя - 5 (10 %)

Друга категорiя - 5 (10 %)

Спецiалiст - 6 (|2%)

Бакалавр-5 (10%)

Yci вчителi викладають навч€шьнi предмети у вiдповiдностi до свосI фах
овоi ква,гriфiкацii. Вiдповiдно до закону Украiни <Про ocBiTy>> заклад
ОСВiти забезпечуе пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв у закладi
СКЛаДениЙ та затверджениЙ план з KypcoBoi перепiдготовки працiвникiв закладу
освiти, в якому зазначено проходження не рiдше,
нiж один раз на п'ять poKiB курсовоТ перепiдготовки
зi збереженням середньоi заробiтноТ плати, як з вiдривом,
ТаК i беЗ вiдриву вiд виробництва. Педагогiчнi працiвники закладу
освiти можуть обирати рiзнi органiзацiйнi форми пiдвищення квалiфiкацiТ та в

доскон€tлення професiйноТ майстерностi.
*навчально-методичне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi1
Навчально - методичне забезпечення основноi школи закладу

освiти вiдповiдас вiдповiдним документам, а саме:

о н€tявнiсть робочого навч€Lпьного плану;

. н8явнiсть навч€lJIьних програм та пiдручникiв

для кожного навч€Lпьного предмету;
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. дидактичне забезпечення освiтнього процесу;

. Наявнiсть контрольних зрiзiв для проведення монiторингiв навч€шьних досяг

нень здобувачiв освiти;

о н?явнiсть критерiтв оцiнювання здобувачiв освiти.

Перелiк навчальних програм для здобувачiв освiти закладiв загальноi
Середньоi освiти II-IШ ступенiво якi використовуються в школi I-ПI ступенiв

N}101
IIIgзqgццiвського району м. Киева

(затвердженi наказами MiHicTepcTBa освiти та науки вiд 07.06.20|7р. Ns 804,

вiд 2З .l 0.20 1 7р. JФ l 407, вiд 2| .02.20 |9р.Nэ23 6,

Лист IIТЗО вiд 29.05.20 1 5р. J\b 14. I l |2-Г-З2S)

<Навчальнi програми, рекомендованi МОН для використання в 2O2Ol202l н.р.
(вiдповiдно до листа МОН вiд22.07.2020 Ns 1/9-394 "Про перелiки навчальноi
лiтератури, рекомендованоТ MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни для
ви ння у закладах освlти 2020/2021 навчальном цl
J\b

зlп
Навчальний предмет Навчальнi програми

1 Украiнська мова У 5 - 9 класах за навч€lJIьною програмою:
Украiнська мова. 5 - 9 класи. Програма для
закладiв загальноi середньоi освiти з
украiнською мовою навчання. - К.: Видавничий
дiм <OcBiTu,20l3 (зi змiнами, затвердженими
наказом МОН УкраТни вiд 07.06.20|7 JФ 80а);

у 10 -11 класах - за новими навч€шьними
програмами (piBeHb стандарту та профiльний
piBeHb), що затвердженi наказом МОН вiд
2з.т0.201 7 J\b |407 .

2 УкраIнська лiтература У 5 9 класах викладання украiнськоТ
лiтератури здiйснюватиметься за навч€uIьною
програмою: УкраТнська лiтература.5 - 9 класи.
Програма для закладiв заг€LпьноТ середньоТ освiти
. - К.: OcBiTa, 20|З зi змiнами, затвердженими
наказом МОН вiд 07.06.20|7 Jф804;

у 10-11 класах за новими навч€lJIьними
програмами (piBeHb стандарту та профiльний
piBeHb), що затвердженi наказом МОН вiд
2з.l0.2017 j\ъ |407 .

J Зарубiжна лiтература Вивчення зарубiжноi лiтератури в 5-9 кJIасах
здiйснюватиметься за програмою: CBiToBa
лiтература. 5 - 9 класи. Програма для закладiв
загальноТ середньоi освiти - К.: Видавничий дiп,r
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<OcBiTa>, 201З зi змiнами, затвердженими
нак€вом МОН вiд 07.06.2017 J\Ъ 804;

у l0-11 класах за новими навчальними
програмами (piBeHb стандарту та профiльний
piBeHb), що затвердженi наказом МОН вiд
2з.|0.2017 м |407.

4 Iноземнi мова
(англiйська)

для учнiв 5-9 класiв за Щержавним стандартом
базовоТ та повноi заг€Lпьноi середньоТ освiти
затвердженого Постановою КМУ вiд 2З
листопада 201 1 року Ns |392 та Типовою
освiтньою програмою закладiв загальноТ
середньоТ освiти II ступеня (базова середня
ocBiTa) яка розроблена на виконання Закону
УкраТни <Про ocBiTy> затвердженою нак€вом
МОН вiд 20.04.2018 }tb 408;
для учнiв l0-11 класiв за !ержавним стандартом
базовоi та повноТ заг€Lпьноi середньоi освiти
затвердженого Постановою КМУ вiд 23
листопада 201l року J\Ъ ТЗ92 та Типовою
освiтньою програмою закладiв загальноi
середньоТ освiти III ступеня (профiльна середня
ocBiTa), яка розроблена на виконання Закону
УкраТни кПро ocBiTy> i затверджена наказом
МоН вiд 20.04.2018 J\Ъ 407.

5 Iсторiя <Iсторiя УкраТни. 5-9 класи>>, програми
затвердженi нак€вом МОН Украiни вiд
2|.02.2019 Jф 236;
<Всесвiтня iсторiя. 7-9 класи> затвердженi
наказом MIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.2017 р. N 804;
<Iсторiя УкраТни. Всесвiтня iсторiя. 10-11
класи)), затвердженi наказом МОН УкраТни вiд
2|.02.2019 Ns 236.

6 Правознавство <Навчальна програма з основ правознавства)
для 9-го класу затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки J\Ъ 1407 вiд2З жовтня
2017 року

7 Громадянська ocBiTa Навчальна програма з громадянськоТ
освiти(iнтегрований курс) для 10 класiв
заг€Lпьноосвiтнiх шкiл, затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки J\b 1407 вiд2З жовтня
201.7 року

8. Бiологiя та екологiя 6-9 класи:
Програма з
заг€uIьноосвiтнiх

бiологiТ для
навч€Lпьних

6-9 класlв
закладiв

27



(оновлена), затверджена наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 07.06.20|7 Jф 804;
10-1 1 класи:
Програма з бiологiТ i екологii для 10-11 класiв
закладiв загzLпьноТ середньоТ середньоТ освiти:
piBeHb стандарту, затверджена наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
2З.10.20|7 Jф 1407;

9 Географiя 6-9 класи за навч€Lпьною програмою,
затвердженою наказом МОН Украiни вiд
07.06.2017 J\Ъ 804, що розмiщена на офiцiйному
веб-сайтi МоН:
10 клас вивчатимуть географiю курсу

<Географiя: регiони та краiни> piBeHb стандарту
(52 години, 1,5 години на тиждень) за новим}1
навч€Lпьними програмами, затвердженими
наказом МОН УкраТни вiд2З.10.2017 J\b 1407.
11 клас вивчають курс <Географiчний простiр

Землi> piBeHb стандарту (З5 годин, 1 год. на
тиждень) за програмою, затвердженою наказом
МОН Украiни вiд 23.10.2017 J\Ъ 1407.

10 Фiзика та астрономiя 7-9 класи Програма для заг€Lпьноосвlтнlх
навчzLпьних закладiв <Фiзика. 7-9 класи))
(програма затверджена наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 07.06.20|7 J\9 804.
l0-11 класи- кФiзика l0-11> (piBeнb стандарту та
профiльний piBeHb), авторського колективу пiд
керiвництвом Локтева В. М.;
<Астрономiя> (piBeнb стандарту та профiльний
piBeHb), авторського колективу пiд керiвництвом
Яцкiва Я. Я.

l1 Хiмiя 7-9 класи Програма для заг€ulьноосвlтнlх
навч€Lпьних закладiв. Хiмiя. 7-9 класи,
затверджена нак€вом МОН Украiни вiд
07.0б.2017 м 804.
Програма з xiMiT для 10-11 класiв закладiв
загальноi середньоТ освiти. PiBeHb стандарту
(затверджена нак€lзом МОН Украiни вiд
2з.l0.2017 Jф |407).

|2 математика 5-9 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
07.06.2017 Лs 804;
10-1 1 класи.Рiвень стандарту: навчаJIьна
програма з математики (Алгебра та початки
аналiзу та геометрiя) для 10-11 класiв закладiв
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запLпьноТ середньоТ освiти (затверджена нак€}зом
МОН УкраТни вiд2З.10.2017 J\b 1407).
10-1 1 класи.Профiльний piBeHb навчаJIьна
програма з математики (Алгебра та початки
аналiзу та геометрiя) для 10-11 класiв закладiв
заг€LпьноТ середньоТ освiти (затверлжена наказом
МОН УкраТни вiд 23.10.2017 -hlb 1407).

13 Iнформатика 5-8 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07 .06.2017 J\ъ 804
9 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.2017 J\ъ 804
10-11 класи: навч€IJIьна програма вибiрково-
обовязкового предмету 10-1 1 класiв закладiв
загальноi середньоТ освiти (затверджена наказом
I\4OH Украiни вlд2З.10.2017 J\Ъ 1407)

|4 Захист УкраТни Для 10-11 класiв навчЕLпьнi програми: <<Захист

Вiтчизни> для закладiв загаJIьноТ середньоi
освiти (piBeHb стандарту) затвердженi наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
2з.I0.2017 Ns |407

15 Трудове навчання 5 - 9 класи - <Навчальна програма з трудового
навчання для закладiв загальноТ середньоi освiти
5 - 9 класи) (оновлена), затверджена наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.2017 jф 804;

16 Образотворче мистецтво 5-7 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.20|7 J\ъ 804.

|7

l8

Музичне мистецтво

Мистецтво

5-7 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.20|7 Jф 804.
8-9 класи: Програма затверджена Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
07 .06.2017 Ns 804.
10-11 класи: Програма затверджена наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
2з.|0.2017 J\b |407

19 Основи здоров'я 5-9 класи: Програма для закладiв загальноТ
середньоi освiти < Основи здоров'я 5 - 9 класи))
затверджена наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 07.06.20|7 J\b 804.

20 Фiзична культура 5-9 класи: Програма для закладiв загальноТ
середньоi освiти <Фiзична культура 5 - 9 класи))
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10-11 класи: Програма для закладiв загальноТ
середньоТ освiти <<Фiзична культура 10 -11
класи>(рiвень стандарту) затверджена наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
23.|0.2017 Nq 1407

2| росiйська мова Навчальна програма для учнiв 5-9 класiв
заг€шьноосвiтнiх навчzшьних закладiв <<Росiйська
мова для загЕLльноосвiтнiх навчальних закладiв з

навчанням украiнською мовою (початок
вивчення з 5 класу)>> затверджена наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
07.06.2017 Jф 804.

22 Зарубiжна лiтература 5-9 класи: Навчальна програма для
загЕLпьноосвiтнiх навч€Lпьних закладiв
<Зарубiжна лiтература. 5-9 класи>) затверджена
нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
07.06.20l7 J\b 804.
10-11 класи: Зарубiжна лiтература. PiBeHb
стандарту навч€шьна програма затверджена
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
2з.l0.2017 Jф l407

!э Фiнансова грамотнiсть
кРодиннi фiнанси>
<Фiнансово-грамотний
споживач>

<<Фiнансова культураD

5-6 класи: Навчальна програма курсу за вибором
кРодиннi фiнанси> для учнiв 5 класу;
Навчальна програма курсу за вибором
<Фiнансово-грамотний споживач) для учнiв 6
класу затверджена Лист IIТЗО вiд 29.05.20l5 М
|4.1l12-г-з29
Навчальна програма курсу за вибором
<Фiнансова культура> для 7 класу затверджена
Лист IIТЗО вiд 28.0|.2020 j\Ъ 22.t/12-Г-81

-матерiально-технiчне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi:
Школа I-III ступенiв Шевченкiвського району MicTa Киева е закладом

загапьноi середньоТ освiти комун€lльноТ власностi, Мiсцезнаходження юридичноi
особи - 04116, м. КиТв, вул. Коперника 8. Засновником та розпорядником коштiв с
ТIIевченкiвська районна у MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя.

OcHoBHi показники матерiально - технiчного забезпечення:

о зог€UIьна площа ycix примiщень - 8600 м';
. кiлькiсть класних KiMHaT - З5;
. кiлькiсть комп'ютерних класiв - 2;

. кiлькiсть комп'ютерiв - 30;

о число посадкових мiсць в iдальнi * 140;



. кiлькiсть спортивних зал - 2.

В закладi функцiонують кабiнети - xiMiТ, фiзики, бiологii. у 20l8 вiдкритий Speaking

club як освiтнiй простiр для вивчення iноземних мов.

Щане матерiально-технiчне забезпечення дозволяе у повнiй Mipi реалiзувати-
освiтню програму закладу освiти.

-якiсть проведення навчальних занять;
-монiторинг досяfнення здобувачiв освiти результатiв навчання
(компетентностей).
завдання системи внутрiшнього забезпечення якостi освiти:

- оновлення методичноi бази освiтньоi дiяльностi;

- контроль за виконанням навчальних планiв та ocBiTHboi програми, якiстю знанЬ ) 
,.

yMiHb i навичок здобувачiв освiти, розробка рекомендацiй щодо Тх покращення;

- монiтОринГ та оптиМiзацiЯ соцiа-гtьнО-психолОгiчногО середовИща закладу освiти;

- створення необхiдниХ умоВ для пiдВищення фахового квалiфiкацiйного рiвня

педагогiчних працiвникiв.
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5.1. Критерii', правила i прочелури оцiнювання здобувачiв освiти

Компетентнiсний пiдхiд в ocBiTi, який реалiзусться в ocBiTHboMy процесi в

закладi освiти, зорiентований, насамперед, на практичнi результати, досвiд

особистоi дiяльностi, вироблення ставлень, що зумовлюють принциповi змiни в

органiзацii навчання, яке стае спрямованим на розвиток конкретних цiнностей i

життево необхiдних знань i yMiHb учнiв. Упровадження компетентнiсного пiдходу

передбачае обов'язкове tIрогнозування результативноi складовоi змiсту, що вимага€

адекватних змiн у системi оцiнювання навч€uIьних досягнень.

У KoHTeKcTi цього змiнюються i пiдходи до оцiнювання результатiв

навч€Lпьних досягнень школярiв як складовоi освiтнього процесу. Оцiнювання ма€

Грунтуватися на позитивному принципi, що, передусiм, передбачас врахування

рiвня досягнень здобувача освiти, а не ступеня його невдач. Результати навчальноТ

дiяльностi здобувачiв освiти на Bcix етапах шкiльноТ освiти не можуть обмежуватися

знаннями, умiннями, навичками, метою навчання мають бути сформованi

компетентностi як заг€Lпьна здатнiсть використовувати набутi знання у
повсякденному життi, давати якiсну оцiнку процесам i явищам, встановлювати

закономiрностi тощо.

При оцiнюваннi навчапьних досягнень здобувачiв освiти мають

ураховуватися:

характеристики вiдповiдi здобувача освiти: правильнiсть, логiчнiсть,

обцрунтованiсть, цiлiснiсть;

piBeHb володiння розумовими операцiями: вмiння аналiзувати, синтезувати,

порiвнювати, абстрагувати, класифiкувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

досвiд творчоi дiяльностi (вмiння виявляти проблеми та розв'язувати ik,

формулювати гiпотези) ;

самостiйнiсть оцiнних суджень.

Названi вище орiентири покладено в основу чотирьох piBHiB навчальних

досягнень здобувачiв освiти: початкового, середнього, достатнього, високого.

Кожний наступний piBeHb вимог вбирас в себе вимоги до попереднього, а також

додас HoBi характеристики. КритерiТ оцiнювання навчальних досягнень
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реалiзуються в нормах

вимогами до знань, yМiНb

оцiнок, якi

i навичок, якi

встановлюють

оцiнюються, та

чiтке спiввiдношення мiж

пок€вником оцiнки в балах.

PiBHi
навчальних
досягнень

Бали Загальнi критерii оцiнювання навчальних досягнень учнiв

.gl.rF
сЁ

-li

1

Здобувач освiти може розрiзняти об'скти вивчення

2

Здобувач освiти вiдтворюс незначну частину навчilльного матерiалу,
мае нечiткi уявлення про об'ект вивчення

з

Здобувач освiти вiдтворюе частину навчального MaTepiaтly; з

допомогою вчителя викону€ елементарнi завдання

цl
Ф

Ф
U
--

4
Здобувач освiти з допомогою вчителя вiдтворюе основний навчальний
матерiал, може повторити за зрaвком певну операцiю, дiю

5
Здобувач освiти вiдтворюс основний навчаJIьний матерiал, здатний з
помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати
правило

6

Здобувач освiти виявляе знання
навчilльного матерiалу. Вiдповiдь
осмислена. BMie застосовувати
зр€вком.

й розумiння основних положень
його(if) правильна, але недостатньо
знання при виконаннi завдань за

F
сЁF9

|_._-L

l.l
-

7
Здобувач освiти правильно
основоположнi TeopiT i факти,
пiдтвердження певних думок,

вiдтворюс навчальний матерiал, зна€
BMie наводити oKpeMi власнi прIrклади на
частково контролюс власнi навча-ltьнi дii

8

Знання злобувача освiти с достатнiми, BiH (вона) застосову€ вивчений
матерiал у стандартних ситуацiях, намагасться аналiзувати,
встановлювати найсуттевiшi зв'язки i залежнiсть мiж явищами,
фактами, робити висновки, загаJIом контролю€ власну дiяльнiсть.
Вiдповiдь його (ф логiчна, хоч i мас неточностi

9

застосовч€ знання
систематизувати

1з самостlиною 1

Здобувач освiти добре володiе вивченим матерiалом,
в стандартних ситуацiях, yMie аналiзувати й
iнформацiю, використовуе загальновiдомi докази
правильною аргументацiсю

уо9Е
м

ll

10
Здобувач освiти мас мiцнi знання, здатний (а) використовувати iх у
практичнiй дiяльностi, робити висновки, узагаJIьнення, аргументувати
ii

11

Здобувач освiти на високому piBHi володiс узагальненими знаннями в
обсязi та в межах вимог навчfu,Iьних програм, аргументовано
використовуе Тх у рiзних ситуацiях, yMic знаходити iнформацiю та
аналiзувати iT, ставити i розв'язувати проблеми

12

Здобувач освiти мас системнi глибокi знання в обсязi та в межах вимог
навчальних програм, усвiдомлено використовуе ix у стандартних та
нестандартних ситуацiях. YMie самостiйно аналiзувати, оцiнювати,
узагаJIьнювати опанований матерiал, самостiйно користуватися
джерелами iнформацiТ, приймати рiшення

JJ



Видами оцiнювання навч€шьних досягнень здобувачiв освiти с формувапьне,

тематичне, семестрове, рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова атестацiя.

Формувальне оцiнювання передбачае оцiнювання iндивiдуального прогрес

у здобувача освiти, умiння мислити, конструювати свою вiдповiдь ) _.:

застосовувати критичне мислення.

Тематичному оцiнюванню навч€Lльних досягнень пiдлягають ocHoBHi

результати вивчення теми (роздiлу).

Тематична оцiнка виставляеться на пiдставi результатiв опанування

здобувачами освiти матерiалу теми впродовж iT вивчення з урахуванням поточних

оцiнок, рiзних видiв навчzшьних робiт (практичних, лабораторних, самостiйних,

творчих, контрольних робiт) та навчrlльноi активностi школярiв. Перед початком

вивчення черговоi теми Bci здобувачi освiти мають бути ознайомленi з тривалiстю

вивчення теми (кiлькiсть занять); кiлькiстю й тематикою обов'язкових робiт i

термiнами ik проведення; критерiями оцiнювання.

Семестрове оцiнювання здiйснюеться за результатами тематичного

оцiнювання, а рiчне - за результатами семестрового оцiнювання.

Здобувачi освiти мають право на коригування семестрового оцiнювання за

умови наявностi поважноi причини здiйснити таке коригування. При цьому потрiбно

мати на увазi, що вiдповiдно до Положення про золоту медЕuIь "За високi досягнення ;l

у навчаннi" та срiбну мед€tль "За досягнення у навчаннi", затвердженого наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 17.03.08 N9 18б та погодженого

MiHicTepcTBoM юстицii Украiни Ns 279l|4970 вiд 02.04.2008р., пiдвищення

результатiв семестрового оцiнювання шляхом переатестацiТ не дас пiдстав для

нагородження випускникiв золотою або срiбною мед€Lпями.
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5.2 Органiзацiя освiтнього процесу

У 202012021 навч€lльному роцi в 5-11 класах передбачено освiтнiй процес за

п'ятиденним робочим тижнем. Тижневий режим роботи школи регламентуеться

розкладом занять.

Вiдповiдно до ст. lб Закону УкраТни пПро повну загztльну середню ocBiTy>

навчztльний piK розпочинасться у ,Щень знань 1 вересня i закiнчуеться не пiзнiше l 
,u,

-

липня наступного року.

Структура навч€Lпьного року, тривалiсть навча-пьного тижня, дня занять,

вiдпочинку мiж ними, iншi форми органiзацii освiтнього процесу встановлюються

закладом заг€Lпьноi середньоi освiти у межах часу, передбаченого освiтньою

програмою.

Тривалiсть канiкул протягом навчапьного року не може бути меншою 30

к€rлендарних днiв без врахування днiв, коли дiти припиняли навчання з нез€шежних

вiд них причин (карантин, температурний режим тощо).

Початок першого уроку о 830 тривалiсть ypoKiB для здобувачiв освiти 5-11-х

класiв - 45 хвилин вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку закладу освiти.

Розклад дзвiнкiв (складено вiдповiдно до вимог fiержавних санiтарних правил

i норм влаштування заг€Lпьноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацii навчzшьно-

виховного процесу (ЩСанПIН 5.5.2.008 - 01):

м 5-1 1 класи

Уроки Уроки Перерви

l 8.30-9.05 8.з0-9.15 9. I5-9.25

2 9.25_ 10.00 9.25- l0.10 l0.00- l0.з0

з l0.з0-1 1.05 l0.30- l 1.15 l1.15-11.35

4 l l .35- l2.10 l l.з5-12.20 l2.20-12.з0

5 l2.30- l3.05 l2.з0_ 1з. l5 lз.l5-1з,25

6 l3,25-14.10 l4.10-l.4.20

7 l4.20- l 5.05
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НавчальНий piK заkiнчуеТься проВеденняМ державноi пiдсумковоi атестацiТ

здобувачiв освiти випускникiв основноi i старшоi школи.

Навчальнi eKcKypciT у 5-8-х i 10-х класах проводитиметься згiдно з рiшенням
педагогiчноТ ради закладу освiти протягом навч€шьного року.

36



.Щодаток l
(складений за таблицею J\b1 до ocBiTHboi

програми, накiLз МОН вiд 20.04.20 l 8N9405)

Навчальнuй ruлан 5-8-х t{JlaciB з новчанням украiнською мовою

OcBiTHi галузi навчальнi
предмети

Кiлькiсть годин на тиждень
v класах Всього годин

5 а,б б а,б 7 а,б 8 а,б
l.IHBapiaHTHa складова

Мови i лiтератури УкраiЪська мова з,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2 26
y'KpaiHcbKa

liTepaTypa
2 2 2 2 lб

ноземна мова
англiйська )

1J аJ 1J J 24

Зарубiжна
лlтература

2 2 2 2 16

)успiльствознавство Iсторiя УкраТни 1 1 1 1,5+0,5 10

Всесвiтня iсторiя 1 1 1 6
основи
правознавства

мистецтво Музичне мистецтво l 1 l 6

Образотворче
мистецтво

l 1 1 6

мистецтво 1 2
матеплатика математика 4 4 lб

Алгебра 2 2 6
Геометрiя 2 2 6

Природознавство Природознавство 2 4

Бiологiя 2 2 2 |2
геогпафiя 2 2 2 |2
Фiзика 2 2 8

Хiмiя 1,5+0,5 2 8

Т'е.кнологii Трудове навчання 2 2 l l |2
Iнформатика 1 l l 2 10

Здоров'я i фiзична
культура

Основи здоров'я 1 l 1 1 8

Разолt 23,5+0,5 2б,5+0,5 28+1 28,5+0,5 218

Здоров'я i фiзична
культура

Фiзична культура aJ J J J 24

2. Варiативна складова
Курс за вибором )а l)о ба,б 7а 76 Z,6

<Родиннi фiнанси> 1 l 2

<Фiнансово-
грамотний споживач)

l 2

кФiнансова
культура))

l 1 2

Iндивiдуальнi
заняття

Украiнська мова l 1 0.5 4,5
Хiмiя 1 2
математика 1 1 0, 4

IcTop я 1 2
Англ иська мова l 1

Бiологiя 0,5 0,5

Гранично допустиме навчальне
навантаження на yчня

28 31 з2 JJ

Bcbozo фiнансуеmься (без уржування
поdiлу tоцасiв на zрупu)

30 33 33о5 34,5 262
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Щодаток 2
(складений затаблицею 12 до Типовоi
освiтньоi програми наказ МОН вiд
20.04.2018 J\ъ405)

Навчальний план 9-х класiв з навчанням украiнською мовою
i вивчепням росiйськоТ мови

OcBiTHi галузi навчальнi
предмети

Кiлькiсть fодин на тиждень у
класах

9аrбrв Всього годин
I. Iнварiанmна cloladoBa

Мови i лiтератури Украiнська мова 2 6
УкраТнська
лiтератуDа

2 6

,ноземна мова
англiйська )

2 6

росiйська мова 2 6

Зарубiжна
лiтеDатура

2 6

Суспiльствознавство Iсторiя Украiъи 1.5+0.5 6
Всесвiтня iсторiя l J

основи
правознавства

1 J

IV{истецтво Музичне мистецтво
Образотворче
мистецтво
Мистецтво 1 J

математика математика
Алгебра 2 6

Геометрiя 2 6
Природознавство природознавство

Бiологiя 2 6
географiя 1.5 4.5
Фiзика J 9
Хiмiя 2 6

технологii Трудове навчання 1 J

Iнформатика 2 6
Здоров'я i фiзична
культура

Основи здоров'я l J

Разом: 31+0.5 94,5
Здоров'я i фiзична
культура

Фiзична
культура

1J 9

2.Варiаmuвна cшadoBa
Iндивiдуальнi
заняття

УкраlHcbкa мова 1
аJ

математика 0,5 1,5

Гранuчно Dопусmалrе навчальне
наванmа)rсення на учня

33 ,,JJ

Bcbozo фiнансуеmься (без уражування поdiлу
t<ltaciB на zрупа)
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,.Щодаток 3
(складений за таблицею J\Ф2

до типовоТ ocBiTHboi програми,
наказ МОН вiд 28.11.2019 р. J\гч I49З)

Навчаtlьнuй план 10-А KJuocy з навчоння.u украtнською Jиовою
'моmемаmuчнuй ь,

Навчальнi предмети
Кiлькiсть годин на тиждень

у класах
10а Всього годин у

10а класi
1. IHBapiaHmHa ct<lladoBa

Базовi предмети
Украiнська мова 2 2
Украiнська лiтература 2 2
Iноземна мова 2 2
Зарубiжна лiтература 1 1

Iсторiя УкраiЪи 1,5+0,5 2
Всесвiтня iсторiя 1 1

Громадянська ocBiTa 1 1

Алгебра J-гJ 6
Геометрiя 2+I a

J

Бiологiя i екологiя 2 2
Географiя 1,5 1,5
Фiзика -|

J aJ
Хiмiя 1,5 1,5
Захист Украiни 1,5 1,5

9лцзце культура J -J
2. В uбiрково-обов'язковi пFrcdмеmа:

Iнформатика l 1

Мистецтво 2 2
Разом 31+4,5 35,5
2. Варiаmuвна ct<lladoBa

Iндивiдуальнi
заняття

Украiнська мова 0,5 0,5
Iноземна мова (англiйська) 0,5 0,5
Фiзика 0,5 0,5
Географiя 0,5 0,5
Iсторiя Украiни 0,5 0,5

Гранuчно dопусmшме наванmоilсення на учня 33 33
Всьоzо фiнансуеmься (без уражування поdiлу
кпоqу на zрупu)

38 38

Щодаток 4
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Додаток 4
(складений за таблицею J\b2

до типовоi ocBiTHboT програми,
наказ МоН вiд 28.11.20l9 р. JФ I493)

Навчальнuй план 10-Б KJlocy з новчонням украiнською лtовою
ь .у кр aiH с ь ка ф iлоло zi,

Навчальнi предмети
Кiлькiсть годин на тиждень

Y класах
10б Всього в 10б

класi
1. IHBapiaHmHa ctclladoBa

Базовi предмети
УкраiЪська мова 2+2 4
УкраiЪська лiтература 2+2 J
Iноземна мова 2 2
Зарубiжна лiтература 1 1

Iсторiя Украiни 1,5+0,5 2
Всесвiтня iсторiя 1 1

Громадянська ocBiTa: 2 2

математика
(алгебра i початки аналiзу та геометрiя)

з+1 4

Бiологiя i екологiя 2 2
Географiя 1,5 1,5

Фiзика a
J

1J
Хiмiя 1,5 1,5
Захист УкраТни 1,5 1,5
Фiзична культура J 1J

Вибiрково-обов'язковi пр|еДМе.ги:

Iнформатика l 1

Мистецтво 2 2
Разом 30+5,5 35,5

2. Варiаmuвно сtоцаdова
Iндивiдуальнi
заняття

математика 0,5 0,5
[ноземна мова (англiйська
мова)

0,5 0"5

Бiологiя 0,5 0,5
Iсторiя УкраТни 0,5 0,5
Хiмiя 0,5 0,5

Гранuчно dопусmш}rе наванmаilсення но учня 33 33
Bcbozo фiнансуеmься (без урахування поdiлу
KJlac_y на zрупu)
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,Щодаток 5

(складений за таблицею Nч2

до типовоi освiтньоi програми,
наказ МОН вiд 28. 1 1 .2019 р. JФ 1493)

Навчалtьнuй tшан 11 А KJtacy з навчанняrп украiнською Iиовою
,lчнuu l,

Навчальнi предмети
Кiлькiсть rодин на тиждень

у класах
11а Всього годин в

11 а класi
1. IHBapiaHmHa сюцаdова

Базовi предмети
УкраТнська мова 2+з 5

Украiнська лiтература 3+1 4
Iноземна мова 2 2
Зарубiжна лiтература 1 1

Iсторiя Украiни 1,5+0,5 2
Всесвiтня iсторiя 1 1

математика
(алгебра i початки аналiзу та геометрiя)

3+1 4

Бiологiя i екологiя 2 2
Географiя 1 1

Фiзика J a
J

Астрономiя 1 1

Хiмiя 2 2
Захист УкраТни 1,5 1,5

Фiзична культура a
J

аJ

Вибiрково-обов'язковi пр)едмети:
Iнформатика 2 2
Мистецтво 1 1

Разом 30+5,5 35,5
2. Варiаmuвна cruladoBa
Iндивiдуальнi
заняття

Разом
математика 0,5 0,5
Украiнська мова 0,5 0,5
Iсторiя УкраТни 0,5 0,5
Географiя 0,5 0,5
Iноземна мова (англiйська
мова)

0,5 0,5

Граначно dопусmuлrе нованmансення на учня 33 33

Bcbozo фiнансуеmься (без урLrування поdiлу
t<Jlocy на zр.упа)
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Щодаток 6
(складений за таблицею }Гч2

до типовоi освiтньоi програми,
наказ МОН вiд 28.11.2019 р. JФ 1493)

Навчалlьнuй rъцан 1t Б lolacy з навчанняtи украГiнською мовою
моmеJпаmuчнuu ь

Навчальнi предмети
Кiлькiсть годин на тиждень

у класах
11б Всього годин в

11 класi
1. IHBapiaHmHo сюцаOова

Базовi п
УкраiЪська мова 2 2
украiнська лiте т 2 2
Iноземна мова 2 2

Зарубiжна лiтература 1 1

Iсторiя УкраТни 1,5+0,5 2

Всесвiтня iсторiя l 1

Алгебра 3+3 6
Геометрiя 2+| J

Бiологiя i екологiя 2 2

Географiя l 1

Фiзика a
J

л|

J

Астрономiя 1 1

Хiмiя 2 2

Захист Украiни 1,5 1,5

Фiзична культура J J

Вибiрково-обов'язковi пр)едмети:
Iнформатика 2 2

Мистецтво l l
Разом зI+4,5 35,5
2. Варiаmuвна cruladoBa
IндиЬiдуальнi
Заняття

Разом
Украiнська мова 0,5 0,5
Iсторiя Украiни 0,5 0,5
Фiзика 0,5 0,5
Бiологiя 0,5 0,5
Iноземна мова (англiйська
мова)

0,5 0,5

Гранuчно dопусmшме наванmаilсення на учня 33 33

Bcbozo фiнансуеmься (без уржування поdiлу
мосч но zрvпu)
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