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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до освітньої програми 

Житомирської загальноосвітньої школи І -  III ступенів № 14

1.Мета освітньої програми:
- реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що 

забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, 
соціально активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими 
компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 
іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна 
компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання 
впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна 
компетентність; підприємливість та фінансова грамотність);

- забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає 
постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної 
навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

- реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішнь- 
опредметнихзв’язків;

- реалізація наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і 
загально-предметних компетентностей, окремих предметів та предметних 
циклів;

- зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, 
системності і єдності діяльності в змісті освіти.

2. Нормативно-правове забезпечення:
- Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87;
- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 201 1 р. № 462;
- Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2013 року № 607;

- Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 201 1 
року № 1392 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 серпня 2013 року № 538);

- Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 серпня 2011 року № 872 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 588);

- Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими
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освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене 
наказом Министерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року № 1224, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за 
№ 1412/18707;

- Типові освітні та навчальні програми для 1-2-їх класів закладів загальної 
середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 
21 березня 2018 року № 268;

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 1 ступеня, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року 
№ 407;

- Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої 
оісвіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 693;

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти II ступеня, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року 
№ 405;

- Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої 
освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2018 року № 627;

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року 
№ 408;

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 111 ступеня, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року

- Наказ Міністерства освіти і науки України «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» від 20.02.2002 № 128 (із 
змінами).

3. Структура програми:

№ 406;
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Початкова освіта
Базова середня освіта
Профільна середня освіта
Навчальний план та його обгрунтування
Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Показники (вимірники) реалізації освітньої програми. Система
внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг

Розділ І. 
Розділ II. 
Розділ III. 
Розділ IV. 
Розділ V. 
Розділ VI. 
Розділ VII.
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І, II, III розділ програми включає:
1. Освітні компоненти:

- загальний обсяг навчального навантаження;
- перелік, зміст, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх 

галузей, предметів, дисциплін;
- очікувані результати навчання учнів;
- форми організації освітнього процесу;
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
- корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми 

потребами.
2. Компоненти системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
- забезпечення навчальними підручниками та посібниками, рекомендо

ваними МОН України;

4. Напрямки реалізації
Згідно з чинним законодавством освітній процес організовано за 

п’ятиденним навчальним тижнем, відповідно до рівнів типових освітніх 
програм трьох ступенів навчання:_______________

І ступінь Початкова освіта 4 роки
II ступінь Базова середня освіта 5 років
III ступінь Профільна середня освіта 3 роки

При реалізації освітньої програми:
1. Забезпечити:
1.1. Логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у 

відповідних навчальних програмах.
1.2. Рекомендовані форми організації освітнього процесу:

різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку 
компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 
корекції основних компетентностей; комбінований урок.

- екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, 
спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний 
урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

1.3. Використання в освітньому процесі сучасних інноваційних 
технологій, систем (методик) навчання.

1.4. Науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах.
1.5. Профільне спрямування навчання в старшій школі.
1.6. Роботу з обдарованими дітьми.
1.7. Навчання дітей з особливими освітніми потребами.
2. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, 

зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством 
освіти і науки України.

3. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі
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програм навчання.
4. Запровадити в освітній процес закладу освіти сучасні технології 

навчання: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, 
інтерактивні технології, рейтингового оцінювання, окремі освітні тренди.

5. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію 
розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну 
навчальну роботу і роботу гуртків.

6. Варіативну складову навчального плану спрямувати на підсилення 
предметів інваріантної складової. Запровадження курсів за вибором, 
факультативів, індивідуальних занять, враховуючи особливості організації 
освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, рівень навчально- 
методичного та кадрового забезпечення.

7. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової та 
профільної середньої освіти.

8. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення 
профільних предметів (за вибором учнів).

9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

5. Принципи реалізації освітньої програми:
- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
- розвиток інклюзивного освітнього середовища;
- забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
- науковий характер освіти;
- цілісність і наступність системи освіти;
- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
- відповідальність перед суспільством;
- нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

національними традиціями;
- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 

програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
- гуманізм;
- демократизм;
- єдність навчання, виховання та розвитку;
- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій;
- формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення;
- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а 
також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- формування громадянської культури та культури демократії;
- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і



дбайливого ставлення до довкілля;
- невтручання релігійних організацій в освітній процес (крим випадків 

визначених законом «Про освіту»)

6. Термін реалізації:
Розділ Реалізація

Початкова освіта 2018-2019 н .р .-2021-2022 н.р.
Базова середня освіта 2018-2019 н.р. -  2022-2023 н.р.
Профільна середня освіта 2018-2019 н.р. -  2019-2020 н.р.
Навчальний план та його обґрунтування Оновлюється щорічно
Кадрове забезпечення освітньої діяльності Коригуються в міру необхідності
Матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності
Показники реалізації освітньої програми
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Розділ І. ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітня програма загальної середньої освіти (початкова освіта) 
розроблена:

- для 1-4 класів НУШ на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного 
стандарту початкової освіти»;

- для 2-4 класів на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 201 1 року № 462 «Про затвердження 
Державного стандарту початкової загальної освіти».

/. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 
тривалість і мож ливі взаємозв'язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

1.1. Загальний обсяг навчального навантаження
Клас Годин/навчальний рік

1 850,0
2 875,0
3 910,0
4 910,0

Всього 3500,0

1.2. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію 
освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 
окремі предмети.

1.3. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією
як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку 
фінансуються з бюджету.

1.4. Інваріанта складова навчального плану сформована на державному
рівні.

1.5. Варіативна складова навчального плану передбачає додаткові години 
на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні 
та групові заняття, консультації.

1.6. Для учнів НУШ (учні 1 класу з 01 вересня 2018 року) інтегровано 
вивчаються предмети «Мистецтво» та «Я досліджую світ». При вивченні 
інтегрованого предмету «Я досліджую світ» здійснюється розподіл годин між 
освітніми галузями: природнича. Громадянська й історична, соціальна, 
здоров’язбережвальна.

2. Очікувані результати навчання учнів
2.1. Очікувані результати навчання:
- учнів НУШ (1-2 клас) подані в рамках програми, яка розроблена під 

керівництвом Савченко О.Я. та затверджена наказом Міністерством освіти і 
науки України від 21.03.2018 року №268;
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- учнів 2-4 класів подані в рамках навчальних програм для учнів 
закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження 
змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів»

2.2. Завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 
галузі при формуванні ключових компетентностей учнів:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 
письмово висловлювати свої думки, почутгя, 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) 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;

3) 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;

4) 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;

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

6) 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;

7) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навич
ками, 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 досягне
ння, навчання працювати самостійно і в групі;

8) 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
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до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними 
проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та іден
тифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров я 
і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

9) 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;

10) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціатив
ність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати 
свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефек
тивної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття 
власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 
системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обгрунтовувати 
позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 
рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

2.3. Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні 
лінії. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «І ромадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання 
й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 
також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 
реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організа
ційно-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.

3. Форми організації освітнього процесу.
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.



Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 
віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або 
в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 
очікуваних результатів, зазначених у  навчальних програмах окремих предметів.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати павчаппя за освітньою 
програмою.

У відповідності до Закону України «Про освіту» початкова освіта 
здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 01 вересня поточного навчального року виповнилося сім 
років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального 
року. Діти, яким на 01 вересня поточного навчального року не виповнилося 
шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 
навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм 
виповниться шість років до 01 грудня поточного року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 
початкової освіти з іншого віку.

5. Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми 
потребами:

Інклюзивна форма навчання
1. Класи з інклюзивною формою навчання створюється за підтримки 

управління освіти Житомирської міської ради на підставі заяви батьків або 
законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку 
міської/обласної психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно- 
ресурсного центру)

2. Освітній процес в класах з інклюзивним навчанням здійснюється 
відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та 
особливостей його психофізичного розвитку.

3. Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може 
розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна 
програма.

4. Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності на кожного учня з особливими освітніми погребами складається 
індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, 
визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою психолого- 
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами з 
обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників,
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; і
затверджується директором школи та підписується батьками або законними 
представниками.

5. Команда супроводу:
- переглядає індивідуальну програму розвитку з метою її коригування та 

визначення прогресу розвитку дитини у школі двічі на рік (у разі 
потреби частіше);

- формує та узгоджує з батьками учня або його законних представників 
розклад корекційно-розвиткових занять дитини з особливими освітнім 
потребами.

6. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими 
освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткова 
робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно 
до індивідуальних особливостей учня.

7. Корекційно-розвиткові заняття базуються на принципах:
- системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач;
- єдності діагностики і корекції;
- пріоритетності корекції причинного типу;
- діяльнісного принципу корекції;
- урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей 

дитини;
- комплексності методів психологічного впливу;
- активного залучення соціального оточення до участі в корекційній 

програмі;
- опори на різні рівні організації психічних процесів, програмованого 

навчання;
- зростання складності усвідомлення і трансформації інформації;
- урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу;
- урахування емоційного забарвлення матеріалу.
8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою 

розвитку проводяться педагогічними працівниками школи та (або) залученими 
фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), інших установ/закладів, 
фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 
освіти.

9. Тривалість групового корекційно-розвиткової о заняття становить 35-40 
хвилин, індивідуального - 20-25 хвилин. Групи наповнюваністю два - шість 
учнів комплектуються з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій 
міської/обласної психолого-медико-педагогічної консультації, ІРІД.

10. Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не 
враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого 
навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

11. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу 
забезпечує асистент вчителя,

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку 
під час їх перебування в закладі задовольняються соціальними працівниками,

*
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батьками або особами, уповноваженими ними.
12. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень 
учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

Навчання в спеціальних класах
1. Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами -  це окремі класи у закладі для навчання дітей, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового розвитку, у спеціально створених 
умовах.

2. Рішення про створення спеціальних класів приймається 
Житомирської міської радою за наявності відповідного контингенту учнів, 
навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з 
управління освітою Житомирської міської ради.

3. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеіальних 
класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють, направлення управління освітою Житомирської міської ради, 
висновку обласної/міської психолого-медико-педагогічної консультації 
(інклюзивно-ресурсного центру) з рекомендаціями щодо організації навчально- 
виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, 
висновку сурдолога (для дітей з порушеннями мовлення).

4. Навчально-виховний процес у спеціальних класах здійснюється 
відповідно до навчального плану, складеного на основі типових навчальних 
планів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, затверджених 
Міністерством освіти і науки.

5. Інваріантний складник навчального плану для спеціальних класів 
передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи.

6. Основні завданнями корекційно-розвиткових занять для дітей з 
інтелектуальними порушеннями:

- формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх 
психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації 
дітей;

- розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення;
- корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного 

розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня 
мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

7. Для реалізації корекційно-розвиткової складової інваріантної 
частини навчального плану спеціальних класів залучаються вчителі- 
дефектологи, інші спеціалісти з відповідною підготовкою.

8. Спеціальні класи працюють за навчальними програмами, 
підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і 
науки для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти.
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6. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

№
з/п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність
(так/ні)

1 2 3
1 Типова освітня програма для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під 

керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 
21.03.2018 року №268

Так

2 Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

3 Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

4 Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

5 Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , затверджена 
наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

6 Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , затверджена 
наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

7 Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

8 Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , затверджена 
наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

9 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

10 Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

....

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так



І 2 3
12 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 

затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948
Так

13 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

14 Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи , 
затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 05.08.2016 року № 948

Так

7. Забезпечення навчальними підручниками та посібниками, рекомендованими МОН України
№ Найменування підручника Автор підручника Видавництво, Кількість примірників
з/п (навчального посібника) (навчального посібника) рік видання Необхідно Фактично

1 2 3 4 5 6
1 клас

В процесе надходження •

2 клас
1 Музичне мистецтво Аристова Л. Генеза, 2012 р. 96 63
2 Музичне мистецтво Лобова Л. Освіта, 2012 р. 34
3 Математика Ривкінд Л. Освіта, 2012 р. 96 35
4 Математика Богданович М. Генеза, 2012 р. 74
5 Українська мова Вашуленко М. Освіта, 2012 р. 96 94
6 Трудове навчання Веремійчук І. Генеза, 2012 р. 96 73
7 Трудове навчання Сидоренко Л. Сиция, 2012 р. 29
8 Літературне читання Савченко О. Генеза, 2012 р. 96 85
9 Природознавство Г'ільберг Т. Освіта, 2012 р. 96 66
10 Природознавство Грущинська С. Освіта, 2012 р. 39
1 1 Основи здоров’я Бех О. Генеза, 2012 р. 96 14
12 Основи здоров’я Гнатюк О. Генеза, 2012 р. 80
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1 2 3 4 5 6
13 Сходинки до інформатики Коршунова О. Генеза, 2012 р. 96 71
14 Сходинки до іноорматики Ломановська Л. Освіта, 2012 р. 36
15 Англійська мова Несвіт А. Генеза, 2012 р. 96 71
16 Образотворче мистецтво Трач С. Освіта, 2012 р. 96 68
17 Образотворче мистецтво Калініченко С. Освіта, 2012 р. 36

3 клас
1 Музичне мистецтво Аристова Л. Генеза, 2013 р. 84 90
2 Я у світі Тагліна О. Ранок, 2013 р. 84 89
3 Я у світі Бібік І. Генеза, 2013 р. 37
4 Математика Ривкінд Л. Освіта, 2013 р. 84 ЗО
5 Математика Богданович М. Освіта, 2013 р. 89
6 Українська мова Вашуленко М. Освіта, 2013 р. 84 92
7 Природознавство Гільберт Т. Генеза, 2013 р. 84 90
8 Природознавство Грущинська С. Генеза, 2013 р. 34
9 Основи здоров’я Гнатюк О. Генеза, 2013 р. 84 89
10 Сходинки до іноорматики Коршунова О. Генеза, 2013 р. 84 88
1 1 Англійська мова Несвіт А. Генеза, 2013 р. 84 93
12 Літературне читання Савченко Л. Освіта, 2013 р. 84 89
13 Образотворче мистецтво Резніченко М. Богдан, 2013 р. 84 88
14 Трудове навчання Тименко В. Генеза, 2013 р. 84 88

і 4 клас
1 Українська мова Вашуленко М. «Освіта» 2015 р. 90 86
2 Основи здоров’я Бех І. «Алатон» 2015 р. 90 27
о Основи здоров’я Бех 1. «Алатон» 2017 р. 19
4 Природознавство Гільберт Т. «Генеза» 2015 р. 90 89-----------------------1
5 Я у світі Бібік М. «Основа» 2015 р. 90 76
6

-----------------------------— - .......  —
Математика Оляницька Л. «Освіта» 2016 р. 90 59
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1 2 о3 4 5 6
7 Літературне читання Савченко Л. «Освіта» 2015 р. 90 87
8 Англійська мова Несвіт А. «Генеза» 2015 р. 90 89
9 Інформатика Ломаковська Л. «Освіта» 2015 р. 90 28
10 Трудове навчання Веремійчук І. «Генеза» 2015 р. 90 89
1 1 Образотврче мистецтво Разніченко М. «Богдан» 2016 р. 90 55
12 Образотворче мистецтво Калініченко 0 . «Освіта» 2016 р. 50

Музичне мистецтво Кондратова Л. «Богдан» 2015 р. 90 59
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Розділ II. БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня програма загальної середньої освіти II ступеня (базова середня 
освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 
затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 
освіти».

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 
тривалість і мож ливі взаємозв ’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

1.1. Загальний обсяг навчального навантаження:
Клас Годин/навчальний рік

5 1050,0
6 1 155,0
7 1 172,5
8 1207,5
9 1260,0

Всього 5845,0
1.2. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх 

галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі 
предмети.

1.3. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку 
фінансуються з бюджету.

1.4. Інваріанта складова навчального плану сформована на державному
рівні.

1.5. Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням 
особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб 
учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Варіативна складова використовується на:
- підсилення предметів інваріантної складової;
- запровадження факультативів, курсів за вибором;
- індивідуальні заняття та консультації.

1.6. За рішенням педагогічної ради (від ЗО серпня 2018 року) при 
оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з 
музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури у позашкільних 
закладах.

2. Очікувані результати навчання учнів
2.1. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм для учнів закладів загальної середньої освіти II ступеня, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.20! 7 
№ 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів»



2.2. Завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі при формуванні ключових 
компетентностей учнів________________ _ _______________________________________________________________________ _

Ключові
компетентності

Компоненти

Спілкування 
державною 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, 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

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.



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; 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

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

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

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
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•

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 
оцінювати результати 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

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)

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; налашгованість 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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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

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
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2.3. Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні 
лінії, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних комгіетентносгей, 
окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими 
надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 
суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 
різних ситуаціях.

Реалізація навчання за наскрізннми л ініями:
Напрямок Зміст

Організація
навчального
середовища

- формування духовного, соціального і фізичного 
середовища навчання;

- інноваційні технології навчання, освітні тренди
Окремі предмети - впровадження інтерактивних методів навчання з 

використанням компетентнісного підходу (урок- 
квест, кейс-урок, інтегрований урок, бінарний 
урок);

- реалізація надпредметних, міжкласових та 
загальношкільних освітніх проектів;

- систематичне проблемне навчання на основі 
ускладнених міжпредметних та надпредметних 
тем;

- інноваційні технології навчання освітні тренди
Робота в проекті «Рівні можливості»
Позакласна навчальна 
робота

організація тематичних днів, тижнів та декад, 
пізнавальні квести, флешмоби

Робота гуртків, 
спортивних секцій

гуртки:
- «Ерудит» (5 кл.)
- «Юний еколог» (5-6 кл.)
- «Пошук» (6-7 кл.)
-«Сімейна розмова» (8-9 кл.) 
-«Вартові Вітчизни»(8-11 кл.) 
спортивні секції:
- з футболу (5-7 кл.)
- з настільного тенісу (5-11 кл.)



Наскрізна
лінія
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності 
та екологічної свідомості, готовності браги 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.__________________ _____

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.______________________________

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 комгіетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 
також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 
реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організа
ційно-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.

3. Форми організації освітнього процесу.
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 
віртуальні 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, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу та розвиток кометентностей можна 
проводити на навчально-практичному занятті. Розвиток і корекцію основних 
компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, 
заключній конференції, екскурсії тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 
уроку проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті компетентності 
учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. 
Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів,

*
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виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально- 
практичних робіт).

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у  
змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 
стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 
очікуваних результатів, зазначених у  навчальних програмах окремих предметів.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 
середньої освіти.

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.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 
базової середньої освіти за інших умов.

5. Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливіш а освітніми 
потребами:

5.1. Класи з інклюзивною формою навчання створюється за підтримки 
управління освіти Житомирської міської ради на підставі заяви батьків або 
законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку 
міської/обласної психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно- 
ресурсного центру).

5.2. Освітній процес в класах з інклюзивним навчанням здійснюється 
відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та 
особливостей його психофізичного розвитку.

5.3. Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може 
розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна 
програма.

5.4. Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається 
індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, 
визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою психолого- 
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами з 
обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, 
затверджується директором школи та підписується батьками або законними 
представниками.

5.5. Команда супроводу:
- переглядає індивідуальну програму розвитку з метою її коригування та 

визначення прогресу розвитку дитини у школі двічі на рік (у разі
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потреби частіше);
- формує та узгоджує з батьками учня або його законних представників 

розклад корекційно-розвиткових занять дитини з особливими освітнім 
потребами.

5.6. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими 
освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткова 
робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно 
до індивідуальних особливостей учня.

5.7. Корекційно-розвиткові заняття базуються на принципах:
- системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач;
- єдності діагностики і корекції;
- пріоритетності корекції причинного типу;
- діяльнісного принципу корекції;
- урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей дитини;
- комплексності методів психологічного впливу;
- активного залучення соціального оточення до участі в корекційній програмі;
- опори на різні рівні організації психічних процесів, програмованого навчання;
- зростання складності усвідомлення і трансформації інформації;
- урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу;
- урахування емоційного забарвлення матеріалу.

5.8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою 
розвитку проводяться педагогічними працівниками школи та (або) залученими 
фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), інших установ/закладів, 
фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 
освіти.

5.9. Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35- 
40 хвилин, індивідуального - 20-25 хвилин. Групи наповнюваніспо два - шість 
учнів комплектуються з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій 
міської/обласної психолого-медико-педагогічної консультації, ІРЦ.

5.10. Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, 
не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого 
навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

5.1 1. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу 
забезпечує асистент вчителя,

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку 
під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі 
задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, 
уповноваженими ними.

5.12. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми 
потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень 
учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

5.13. Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми 
потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову 
атестацію.

і *
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6.Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

№
з/п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність
(так/ні)

1 2 3
1 Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. -  

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 
№ 804)

Так

2 Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 
мовою навчання. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН 
України від 07.06.2017 № 804)

Так

3 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із 
поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 
зі змінами, затвердженими наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804)

Так

4 Зарубіжна література. Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 
07.06.2017 № 804)

Так

5 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, 
наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Так

6
Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена 
Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804)

Так

7 Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), 
затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804)

Так

8 Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда 
М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червн2017 року № 804)

Так

------
9 Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН 

України від 07.06. 2017 № 804)
Так

10 Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 
МОЇ І України від 07.06.2017 № 804

Так



1 7 з-
11 Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Так
12 Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. 

№ 804
Так

13 Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом 
МОН України від 07.06.2017 № 804

Так

14 Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 
класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Так

15 Інформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 
Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Так

16 Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі 
змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 80

Так

17 Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори 
Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Так

18 Українознавство. 5-1 1 класи Програма курсу за вибором. Схвалено для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 
03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058)

Так

19 Історія рідного краю.5-9класи.Програма за вибором.Схвалено рішенням методичної ради 
Житомирського ОІППО від 04.10. 2006 року, протокол №5/1

Так
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6.Забезпечення навчальними підручниками та посів никами, рекомендованими МОН України
№
з/п

Найменування підручника 
(навчального посібника)

Автор підручника 
(навчального посібника)

Видавництво, 
рік видання

Кількість примірників
Необхідно Фактично

1 2 3 4 5 6
5 клас

1 Українська література Авраменко О. Грамота, 2013 р. 80 90
2 Вступ до історії України Власов В. Генеза, 2013 р. 80 91
3 Основи здоров’я Воронцова Г. Алатон, 2013 р. 80 87
4 Українська мова Срмоленко С. Грамота, 2013 р. 80 35
5 Українська мова Заболотний 0 . Генеза, 2013 р. 70
6 Математика Істер О. Генеза, 2013 р. 80 ЗО
7 Математика Мерзляк А. Гімназія, 2013 р. 70
8 Англійська мова Несвіт А. Генеза, 2013 р. 80 87
9 Світова література Ніколенко О. Грамота, 2013 р. 80 90
10 Русский ЯЗЬІК Полякова Т. Генеза, 2013 р. - 57
11 Інформатика Ривкінд Л. Генеза, 2013 р. - 90
12 Природознавство Ярошенко О. Світоч, 2013 р. 80 87
13 Природознавство Каршевнюк 0 . Сиция, 2013 р. 26
14 Образотворче мистецтво Калініченко 0 . Сиция, 2013 р. 80 67
15 Музичне мистецтво Масол Л. Сиция, 2013 р. 80 68
16 Трудове навчання Сидоренко В. Сиция, 2013 р. - 1
17 Трудове навчання Терещук Б. Генеза, 2013 р. 50 40
18 Трудове навчання Ходзинська І. Аксіома, 2013 р. ЗО 51

6 клас
1 Ураїнська література Авраменко 0 . Грамота, 2014 р. оо сс

9 Основи здоров'я Воронцова Т. Алатон, 2014 р. 77 97
О
3 Г еографія Гільберт Т. Грамота, 2014 р. 77 93
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4 Всесвітня історія України Власов В. Генеза, 2014 р. 77 90
1 2 3 4 5 6

5 Образотворче мистецтво Железняк О. Генеза, 2014 р. 77 97
6 Математика Мерзляк А. Грамота, 2014 р. 77 94
7 Музичне мистецтво Кондратова Л. Богдан, 2014 р. 77 95
8 Английська мова Несвіт А. Генеза, 2014 р. 77 89
9 Українська мова Заболотний О. Генеза, 2014 р. 77 93
10 Світова література Ніколенко О. Грамота, 2014 р. 77 94
11 Біологія Остапченко Л. Генеза, 2014 р. 77 98
12 Русский ЯЗЬІК Полякова Т. Генеза, 2014 р. - 87
13 Інформатика Ривкінд М. Генеза, 2014 р. - 92
14 Трудове навчання Сидоренко В. Генеза, 2014 р. - 21
15 Трудове навчання Сидоренко В. Сиция, 2014 р. - 20
16 Трудове навчання Терещук Г. Генеза, 2014 р. 38 24
17 Трудове навчання Ходзинська І. Аксіома, 2014 р. 39 17
18 Трудове навчання Сидоренко В. Сиция, 2014 р. - 20

7  /скіс
1 Фізика Боженова Ф. Ранок, 2015 р. 57 61
2 Зарубіжна література Влащук С. Генеза, 2015 р. 57 61
'З.5 Історія України Свідерський Ю. Грамота, 2015 р. 57 62
4 Всесвітня історія Гісем 0 . Ранок, 2015 р. 57 66
5 Хімія Григорович О. Ранок, 2015 р. 57 62
6 Українська мова Глазова 0 . Освіта, 2015 р. 57 57
7 Русский ЯЗЬІК Давидюк Л. Світоч, 2015 р. - 14
8 Русский ЯЗЬІК Полякова Т. Генеза, 2015 р. - 32
9 Г еометрія Сршова Л. Ранок, 2015 р. 57 63
10 Українська література Коваленко Л. Освіта, 2015 р. 57 58
1 1 Музичне мистецтво Кондратова Л. Богдан, 2015 р. 57 57

зо



1 2 Алгебра Кравчук В. Тернопіль, 2015 р. 57 63
1 7А. 3 4 5 6

13 Географія Кобернік С. Грамота, 2015 р. 57 63
14 Основи здоров’я Поліщук Н. Грамота, 2015 р. 57 62
15 Інформатика Ривкінд М. Генеза, 2015 р. 57 62
16 Образотворче мистецтво Рубля Т. Перун, 2015 р. 57 57
17 Трудове навчання Терещук Б. Генеза, 2015 р. ЗО 32
18 Трудове навчання Терещук А. Літера, 2015 р. 27 47
19 Англійська мова Морська Л. Астон, 2015 р. 57 63
20 Біологія Остапченко Л. Генеза , 2015 р. 57 67

8 клас
1 Українська література Авраменко О. Грамота, 2016 р. 59 72
2 Фізика Божинова Ф. Ранок, 2016 р. 59 69
3 Історія України Власов В. Генеза, 2016 р. 59 70
4 Зарубіжна література Волощук Є. Генеза, 2016 р. 59 61
5 Всесвітня історія Гісем О. Ранок, 2016 р. 59 73
6 Хімія Григорович О. Ранок, 2016 р. 59 76
7 Українська мова Заболотний 0 . Генеза, 2016 р. 59 79
8 Геометрія Єршова Л. Ранок, 2016 р. 59 73
9 Англійська мова Морська Л Астон, 2016 р. 59 72
1 0 Мистецтво Кондратова Л. Ранок, 2016 р. 59 73
1 1 Алгебра Кравчук В. Тернопіль, 2016 р. 59 73
1 2 Біологія Матяш Н. Генеза, 2016 р. 59 70
13 Основи здоров’я Поліщук Н. Грамота, 2016 р. 59 71
14 Г еографія Пестушко К. Грамота, 2016 р. 59 72
15 Русский ЯЗЬІК Полякова Т. Генеза, 2016 р. - 72
16 Інформатика Ривкінд Л. Генеза, 2016 р. 59 70
17 Трудове навчання Терещук Б. Ранок, 2016 р. 30 48
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18 Трудове навчання Ходзинська і. Аксіома, 2016 р. 29 25
1 2 3 4 5 6

9 клас
1 Англійська мова Морська Л. Астіон, 2017 р. 55 57
2 Фізика Божинова Ф. «Ранок, 2017 р. 55 57
3 Хімія Береза В. Тернопіль, 2017 р. 55 57
4 Українська література Борзенко С. Ранок, 2017 р. 55 57
5 Географія Гільберт Т. Оріон, 2017 р. 55 57
6 Геометрія Єршова Л. Ранок, 2017 р. 55 57
7 Історія України Власов В. Літера, 2017 р. 55 57
8 Зарубіжна література Волощук Є. Генеза, 2017 р. 55 57
9 Мистецтво Гайдамака А. Генеза, 2017 р. 55 57
10 Українська мова Заболотний 0 . Генеза, 2017 р. 55 57
11 Алгебра Кравчук В. Тернопіль, 2017 р . 55 57
12 Всесвітня історія Полянський Н. Грамота, 2017 р. 55 57
13 Основи правознавства Святокум М. Ранок, 2017 р. 55 57
14 Русский ЯЗЬІК Самонова Т. Генеза», 2017 р. 27 57
15 Основи здоров’я Поліщук Н. Грамота, 2017 р. 55 57
16 Біологія Остапченко Л. Генеза, 2017 р. 55 57
17 Інформатика Ривкінд Л. Генеза, 2017 р. 55 57
18 Польська мова Біленька-Свистович Л. Букрек, 201 7 р. 55 57
19 Трудове навчання Ходзинська І. Ранок,» 2017 р. 27 22
20 Трудове навчання Терещук Б. Літера, 2017 р. 28 35
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Розділ III. ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня програма профільної середньої освіти:
- для 10 класу (2018-2019 навчальний рік) та для 1 1 класу (2019-2020 

навчальний рік) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 
освіти», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» від 20 
квітня 2018 року № 408;

- для 11 класу (2018-2019 навчальний рік) розроблена на виконання 
Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 14 
січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України 
«про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 
освіти III ступеня» від 20 квітня 2018 року № 406.

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 
тривалість і мож ливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

1.1. 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;

- для 11 класу (2018-2019 н.р.) складає 1312,5 годин/навчальний рік для 
історичного профілю та 1330 годин/навчальний рік для біолого-хімічного 
профілю.

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального 
навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково- 
обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також 
передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

1.2. Базовими предметами є «Українська мова», «Українська література», 
«Зарубіжна література», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня 
історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», 
«Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист 
Вітчизни».

1.3. Вибірково-обов’язковими предметами є «Інформатика», 
«Технології», «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту. Із 
запропонованого переліку учень має обрати два предмети -  один в 10 класі, 
інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах.

1.4. Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і 
курсів:

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

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;
- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.
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1.5. Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають 
специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність.

1.6. Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та 
освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем 
навчання.

1.7. За рішенням педагогічної ради (від ЗО серпня 2018 року) при 
оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з 
фізичної культури у позашкільних закладах.

2. Очікувані результати навчання учнів.
2.1. Очікувані результати навчання учнів:
- 10 класу (2018-2019 н.р.) та 1 1 класу (2019-2020 н.р.) подані в рамках 

навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти 111 ступеня, 
затверджених наказом МОН України «Про надання грифу МОН навчальним 
програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» від 23 
жовтня 2017 року № 1407;

- 1 1 класу (2018-2019 н.р.) подані в рамках годин на окремі предмети за 
різними рівнями змісту освіти, затверджених наказом МОН України від 20 
квітня 2018року № 406

Назва навчальної погроми 10 клас (2018-2019 н.р.)
І стор и чн и й Біолого-хімі ч н ии 

профіль профіль
Українська мова Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Англійська мова Рівень стандарту
Зарубіжна літератури Рівень стандарту
Історія України Профільний рівень Рівень стандарту
Всесвітня історія Профільний рівень Рівень стандарту
Г ромадянська освіта 
(інтегрований курс)

Рівень стандарту

Математика (алгебра, геометрія) Рівень стандарту
Біологія Рівень стандарту Профільний рівень
Географія Рівень стандарту
Фізика і астрономія Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту Профільний рівень
Інформатика Рівень стандарту
Технології Рівень стандарту
Фізична культура Рівень стандарту
Захист Вітчизни Рівень стандарту
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Назва навчальної програми 11 клас (2018-2019 н.р.)
Історичний Біолого-хімічн ий

профіль профіль
У країнська мова Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Англійська мова Академічний рівень Рівень стандарту
Зарубіжна літератури Академічний рівень Рівень стандарту
Історія України Профільний рівень Рівень стандарту
Всесвітня історія Профільний рівень Рівень стандарту
Економіка Рівень стандарту
Людина і світ Профільний рівень Рівень стандарту
Художня культура Рівень стандарту
Математика (алгебра, геометрія) Академічний рівень
Біологія Рівень стандарту Профільний рівень
Екологія Рівень стандарту
Психологія Профільний рівень -

Фізика Рівень стандарту
Астрономія Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту Профільний рівень
Інформатика Рівень стандарту
Технології Рівень стандарту
Фізична культура Рівень стандарту
Захист Вітчизни Рівень стандарту



2.2. Завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі при формуванні ключових 
компетентностей учнів____________________________________________________________________________________ ___________________

№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1. Спілкування 
державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі 
інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); 
розуміти, 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; обирати й 
застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 
висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, 
письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися 
навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 
використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, 
розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, 
адаптовані іншомовні тексти.



О
О . 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; 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
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діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 
оцінювати результати 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 
обгрунтування 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 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
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2.3. Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні 
лінії, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 
окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими 
надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 
суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 
різних ситуаціях.

Реалізація навчання за наскрізними лініями:
Напрямок Зміст

Організація
навчального
середовища

- формування духовного, соціального і фізичного 
середовища навчання;

- інноваційні технології навчання, освітні тренди
Окремі предмети - впровадження інтерактивних методів навчання з 

використанням компетентнісного підходу (урок- 
квест, кейс-урок, інтегрований урок, бінарний 
урок);

- реалізація надпредметних, міжкласових та 
загальношкільних освітніх проектів;

- систематичне проблемне навчання на основі 
ускладнених міжпредметних та надпредметних 
тем;

- інноваційні технології навчання освітні тренди
Робота в проекті «Я -  громадянин України»
Позакласна навчальна 
робота

організація тематичних днів, тижнів та декад, 
пізнавальні квести, флешмоби

Наскрізна Коротка характеристика
лінія

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності
та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні

>3 питань збереження довкілля і розвитку суспільства,

X ^ усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх
поколінь.

о аа
ю 2 Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з
оЗ о,
~ -Г реальними даними про використання природних ресурсів, їх
т•- 3 збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку
5 § 
5 н бережливого ставлення до навколишнього середовища,
О о екології, формуванню критичного мислення, вміння
Ш ■ вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки 
на відкритому повітрі.



5.Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

№
з/п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність
(так/ні)

Затверджено

1 2 3 4
1 Українська мова, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826
2 Українська мова для загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчання. 10-11 класи. 
Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

3 Українська література, 10-11 класи. Рівень стандарту, 
академічний рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826)

4 Українська література. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 10-1 1 класи (рівень стандарту)

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

5 Англійська мова, 10-1 1 класи. Академічний рівень Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826
6 Іноземна мова (англійська), 1 1 клас. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826
7 Іноземні мови (англійська) у загальноосвітніх навчальних 

закладів, 10-11 клас
Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

8 Зарубіжна література, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826
9 Зарубіжна література, 10-1 1 класи. Академічний рівень Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826
10 Зарубіжна література. Програма для 10-1 1 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською 
мовою навчання. 10-1 1 класи. Рівень стандарт

Так І Іаказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

11 Історія України, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826
12 Історія України, 10-11 класи. Профільний рівень. 

Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

13 Всесвітня історія, 10-11 класи. Рівень 
стандарту/Академічний рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

14 Всесвітня історія 10-11 класи. Профільний рівень. 
Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826



систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні 
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові 
ситуації.

3. Форми організації освітнього процесу.
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 
віртуальні 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, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 
екскурсії і т. д. . Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім 
уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, 
екскурсії тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 
уроку проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті компетентності 
учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у  
змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 
стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 
очікуваних результатів, зазначених у  навчальних програмах окремих предметів.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 
середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття 
базової середньої освіти. Учні, які здобули базову середню освіту та успішно 
склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального 
року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж 
навчального року.
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1
15

2
Історія України. Всесвітня історія. Навчальна програма 
для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний 
рівень

3
Так Наказ МОН України від 23.10.201 7 № 1407

16 Правознавство, 10 клас. Рівень стандарту/Академічний 
рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

17 Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого 
курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

18 Економіка. Програма для учнів 11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, 
академічний рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

19 Людина і світ, 11 клас. Рівень стандарту/Академічний 
рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

20 Людина і світ, 11 клас. Профільний рівень Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826
21 Художня культура, 10-11 класи. Рівень стандарту. 

Українська художня культура (10 клас). Зарубіжна 
художня культура (1 1 клас)

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

22 Навчальна програма з математики для учнів 10-1 1 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний 
рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

23 Навчальна програма з математики (алгебра і початки 
аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

24 Астрономія, 11 клас. Рівень стандарту, академічний 
рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

.. —

25 Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

44



1 2 І 4
26 Програма з біології для 10-1 1 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Профільний рівень
Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

27 Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Профільний рівень

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

28 Екологія. Навчальна програма для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, 
академічний рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

29 Біологія і екологія, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

ЗО Фізика, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

31 Фізика і астрономія. Навчальна програма для 10-11 
класів закладів загальної середньої освіти (рівень 
стандарту, профільний рівень) (авторський колектив під 
керівництвом Ляшенка О.І.)

Так Наказ МОН України від 24.11.2017 №  1539

..................... -  - -

32 Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Профільний рівень

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

34 Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Профільний рівень

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

35 Хімія, 10-11 класи. Рівень стандарту Так Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
36 Географія. 10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826
-> ̂ 7.3 / Географія, 10-11 класи (Рівень стандарту) Так Наказ МОЇ 1 У країни від 23.10.2017 № 1407
38 Технології, 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний 

рівень
Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

39 Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826
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40 Інформатика. Навчальна програма вибірково- 

обов’язкового предмету для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів ( Рівень стандарту).

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

41 Навчальна програма з фізичної культури для 
загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. 
Рівень стандарту

Так МОН України від Наказ 14.07.2016 №  826

42 Навчальна програма з фізичної культури для 
загальноосвітніх закладів, 10-11 класи. Рівень стандарту

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

43 Навчальна програма «Захист Вітчизни» (для навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти)

Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

44 Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти (рівень 
стандарту)

Так Наказ МОН України від 23.10.2017 №  1407

45 Психологія, 1 1 клас. Прооільний рівень Так Наказ МОН України від 14.07.2016 №  826

6.Забезпечення навчальними підручниками та посівпиками, рекомендованими МОН України
№ Найменування підручника Автор підручника Видавництво, Кількість примірників
з/п (навчального посібника) (навчального посібника) рік видання Необхідно Фактично

10 клас
1 Інформатика Ривкинд Л. Генеза, 2010 р. 29 58
2 Хімія, стандарт Ярошенко О. Грамота, 2010 р. 29 39

----------
3 Хімія Попель П. Академія, 2010 р. - 5
4 Хімія, профіль Буримська Н. Планета думок, 2010 р. 29 32
5 Всесвітня історія Щупак І. Прем’єра, 2010 р. 29 61
6 Українська література СеменюкТ. Освіта, 2010 р. 29 40
7 Біологія, стандарт Талгіна О. Ранок, 2010 р. - 8
8 Біологія, профіль Мєжжерін Я. Планета книжок, 2010 р. - 26
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9 Біологія, стандарт Балан П. Генеза, 2010 р. - 31
10 Фізика Сиротюк В. Освіта, 2010 р. 29 65
11 Історія України Реєнт 0 . Генеза, 2010 р. 29 54
12 Г еографія Пестушко К. Генеза, 2010 р. 29 55
13 Захист Вітчизни Пашко К. Генеза, 2010 р. 13 1
14 Алгебра, стандарт Нелін Л. Гімназія, » 2010 р. 29 7
15 Алгебра, стандарт Мерзляк А. Гімназія, 2010 р. 24
16 Правознавство Наровлянський О. Грамота, 2010 р. 29 47
17 Технології Кобернік С. Літера, 2010 р. 29 3
18 Г еографія Кобернік С. Оберіг, 2010 р. 29 7
19 Художня культура Климова Л. Літера, 2010 р. 29 2

20 Англійська мова Калініна Л. Наш час, 2011 р. 29 о3
21 Світова література, профіль Ковбасенко Ю. Грамота, 2010 р. 29 42
22 Світова література, рівень 

стандарту
Ковбасенко Ю. Грамота, 2010 р. 29 34

23 Українська мова Глазова О. Зодіак, 2010 р. 29 28
24 Українська мова Заболотний 0 . Генеза, 2010 р. 36
25 Математика Бурда Н. Зодіак, 2010 р. 29 29
26 Геометрия Біляніна О. Генеза, 2010 р. 29 26
27 Г еометрія Бурда Н. Зодіак, 2010 р. 2

28 Українська література Авраменко О. Освіта, 2010 р. 29 14
11 клас

1 1 Людина і світ Бакка Т. Освіта, 2012 р. ЗО 42
о Українська література Авраменко О. Грамота, 2011 р. 30 62
О Українська мова Шелехова О. Генеза, 201 1 р. 30 28
4 Хімія, стандарт Ярошенко О. Грамота, 2011 р. °2 31
5 Екологія Царик Л. Генеза, 2012 р. 30 43
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► 6 Історія України, стандарт Струкевич 0 . Грамота, 201 1 р. 8 56
7 Економіка Радіонова І. Ранок, 201 1 р. ЗО 16
8 Інформатика Ривкінд Л. Генеза, 201 1 р. 30 50
9 Астрономія Пришляк К. Ранок, 2011 р. ЗО 57
10 Художня культура Назаренко Л. Оберіг, 201 1 р. 30 44
11 Алгебра Нелін Л. Гімназія, 2011 р. ЗО 22
12 Фізика Ляшенко Є. Гезена, 2011 р. 30 49
13 Всесвітня Історія, стандарт Ладиченко Т. Грамата, 2011 р. 8 60
14 Економіка Крупська Л. Ранок, 2011 р. ЗО 42
15 Англійська мова Карп’юк 0 . Астон, 2011 р. 30 30
16 Технології Кобернік О. Сиция, 2011 р. 30 40
17 Захист Вітчизни Пашко К. Астон, 2011 р. 15 26
18 Захист Вітчизни Герасимів І. Астон, 2011р. 15 21
19 Українська мова Срмоленко С. Грамота, 201 1 р. 8 22
20 Світова література, стандарт Ісаєва Є. Сиция, 2011 р. 8 29
21 Світова література, профіль Звиняцьківська В. Генеза, 2011 р. 22 16
22 Правознавство Гавриш С. Генеза, 2011 р. - ЗО
23 Г еометрія Бевз Г. Генеза, 201 1 р. 30 24
24 Математика Бевз Г. Генеза, 201 1 р. - 27
25 Біологія, стандарт Балан 11. Генеза, » 201 1 р. 22 п о І ̂
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Розділ IV. Н АВЧАЛЬН ИЙ  ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Головною метою діяльності Житомирської загальноосвітньої школи І -  III 
ступенів № 14 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 
загальної середньої освіти, широка загальноосвітня підготовка, побудова 
освітнього процесу на ідеології формування ключових компетентностей учня, 
розвиток здібностей кожної дитини, надання учням можливості для реалізації 
індивідуальних творчих потреб, формування творчої особистості учня, здатної 
до професіонального самовизначення, самореалізації, самовиховання.

Режим роботи закладу -  п ’ятиденний. Заняття проводяться в одну 
зміну. Тривалість уроків 45 хвилин в 5-11 класах, 40 хвилин в 2-4 класах, 35 
хвилин в 1 класі, тривалість перерв між уроками -  10, 15, 20 хвилин.

Мова навчання українська.
В 2018-2019 навчальному році в навчальному закладі 29 класів.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і 
закінчується не пізніше 1 липня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової 
атестації випускників початкової освіти, базової і профільної середньої освіти.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвіт
ніх 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):

- при вивченні української, польської, російської та англійської мов;
- при проведенні занять з інформатики у 2-1 1 -х класах;
- при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах, технології в 

11 - А класі;
- при вивченні предмета «Захист Вітчизни» (здійснюється окремо для 

юнаків та дівчат).
Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів.
Години, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5), викладатимуться 

упродовж навчального року: ціла частина -  щотижнево, дробова (0,5 години)-  
по 1 годині через тиждень.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

1. Для 1-А,Б,В,Г класів навчальний план розроблено відповідно до 
Базового навчального плану початкової освіти для закладів загальної середньої 
освіти з українською мовою навчання (додаток 1,2).

Для 1-Д (спеціальний) класу навчальний план розроблено відповідно до 
Базового навчального плану початкової освіти для спеціальних (класів)



закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з 
особливими освітніми потребами. Години корекційно-розвиткової роботи 
розподілено між курсами «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове 
орієнтування», «Ритміка».

2. Навчальний план складено відповідно до Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 407, для 2-А класу (таблиця 2) та для 2-Б,В,3-4-х 
класів (таблиця 1). При складанні навчального плану для 1-Д коасу враховані 
рекомендації наказу МОН України від 26.07.2018 р. № 816 (таблиця 14).

3. Освітня галузь «Мистецтво» в 2-Б,В,3-4-х класів реалізується 
окремими предметами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

4. Варіативна складова навчальних планів використовується через:
- вивчення логіки в 2-Б,В,3-4-х класах;
- додаткові індивідуальні консультації та групові заняття з української 

мови, англійської та польської мови, математики в 1 -3 класах;
- додаткові індивідуальні консультації та групові заняття з української 

мови та математики в 4 класах.

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1. За таблицею 12 Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом МОН України від 
20.04.2018 № 405, розроблено навчальний план для 6-А.Б,В. 7-А,Б, 9-А.Б 
класів.

2. За таблицею 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої 
освіти II ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, 
розроблено навчальний план для 5-А,Б,В та 8-А,Б класів.

3. Як мова національних меншин
- польська мова вивчається в 6-А,Б,В, 7,-А,Б, 9-Б класах;
- російська мова вивчається в 9-А класі.

4. Варіативна складова навчальних планів використовується через:
- курс «Українознавство» в 5-7-х класах;
- курс «Історія рідного краю» в 8,9-х квасах;

1

*  ' г
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- додаткові індивідуальні консультації та групові заня п я
Предмет Кількість годин/гиждень

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Українська мова 1 - 1 - -
Англійська мова 1,5 - - 1 -
Німецька мова 1 0,5 - - -

Польська мова 2 - - - -
Математика 2 1 - 1 1
Біологія - - 1 1 -

Хімія - - 1 1 -

Праця - 6 1 - 1



ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1. 10-А клас:
- вибіркоко-обов’язковим предметом обрано «Інформатику»;
- профіль навчнання (різнопрофільні групи) -  історичний (профільними 

предметами є «Історія України», «Всесвітня історія»), біолого-хімічний 
(профільними предметами є «Біологія і екологія», «Хімія»), Кількість годин для 
вивчення профільних предметів складається з кількості годин, відведених 
навчальним планом на вивчення відповідних базових предметів, і кількості 
годин, передбачених на профільні предмети;

- факультативний курс «Культурна спадщина України» відображає 
специфіку історичного профілю навчання і визначає його сутність;

- індивіудальні заняття з «Математики», «Географії» спрямовані на 
удосконалення знань учнів при підготовці до зовнішнього незалежного 
оцінювання.

2. 11-А клас:
у зв’язку з наявністю лише одного класу на паралелі створено 

різнопрофільні групи за рахунок використання годин варіативної складової. 
ГІри цьому базове ядро окремих предметів вивчається усіма учнями в класі за 
єдиними навчальними програмами, а частина часу (близько 20 відсотків) — 
окремо у групах за навчальними програмами історичного та біолого-хімічного 
профілів;

- за рахунок варіативної складової збільшено на 2 години вивчення 
математики (алгебра, геометрія);

- факультативний курс «Польська мова» введено для логічного 
завершення вивчення даного курсу з 5 класу;

- факультативи з «Української літератури», «Англійської мови», «Історії 
України», «Біології», «Хімії» спрямовані на удосконалення знань учнів ггри 
підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи І -  III ступенів № 14 

на 2018-2019 навчальний рік 
школа І ступеня, 1 -  класи

Постанова КМУ від 21.02. 2018 р. № 87 (додаток 2)

Назва освітньої галузі
Кількість годин на тиждень 

у класах
1-А 1-Б 1-В 1-Г

Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі:
українська мова і література 7 7 7 7
англійська мова 2 2 2 2

Математична 4 4 4 4
Природнича 1 1 1 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1 1 1 1
Громадянська та історична 1 1 1 1 __ і
Технологічна 1 1 1 1
Мистецька 2 2 2 2

Фізкультурна 3 3 3 3
Варіативний складник

Додаткові години 1 1 1 1
Індивідуальні консультації та групові 
заняття

0,5 - 0,5 1

Англійська мова 0,5 - 0,5 -
Польська мова - 1 - -
Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без 
урахування поділу на групи)

23 23 23 23

Гранично допустіте тижневе 
навантаження здобувача освіти

20 20 20 20

*
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи І -  III ступенів №  14 

на 2018-2019 навчальний рік 
школа І ступеня, 1 -  Д  (спеціальний клас навчання дітей 

з особливими освітніми потребами)
Постанова КМУ від 21.02. 2018 р. № 87 (додаток 2), 

наказ М О Н України від 26.07.2018 р. № 816 (таблиця 14)

Освітні галузі Предмети Кількість
годин/тиждень

Мовно-літературна Українська мова та 
літературне читання

7

Математична Математична 4
Природнича
Соціальна і здоровязбережувальна Я досліджую світ ->3
Громадянська та історична
Технологічна Трудове навчання 2
Мистецька Образотворче мистецтво 1

Музичне мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура '-у
Усього 21
Корекційно-розвиткова робота Розвиток мовлення 4

Ритміка 2
Соціально-побутове 2
орієнтування

Додатковий час на предмети, факультативи, 2
індивідуальні заняття та консультації
Українська мова та література 1
Індивідуальні заняття 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 20
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої ніколи І -  III ступенів № 14 

на 2018-2018 навчальний рік 
школа І ступеня, 2 класи

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень 
у класах

2-А 2-Б 2-В
Табл. 2 Таблиця 1

Мови і літератури Українська мова 7 7 7
(мовний і літературний Польська мова 2 - -
компоненти) Англійська мова 7 2 2
Математика Математика 4 4

4
Природознавство Природознавство 2 0 2

Мистецтво Мистецтво*/ музичне 
мистецтво, 
образотворче 
мистецтво

1
1

1

1

1
......

Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1

Здоров'я і фізична Основи здоров'я 1 1 1
культура Фізична культура 3 3
Усього 21+3 20+3 20+3
Додаткові години
Із них годин на:

1 2 2

Логіка - 1 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1 0,5 0,5
Англійська мова - 0,5 0,5
Гранично допустіте тижневе навчальне 
навантаження на учня

22 22 22

Сумарна кількість навчальних годин 
інваріантної та варіативної складових, що 
фінансується з бюджету (без урахування 
поділу класів на групи)

25 25 25
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи 1 -  III сту пені в № 14 

на 2018-2018 навчальний рік 
школа І ступеня, 3 класи

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1)

Освітні галузі Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень 

у класах
3-А 3-Б 3-В

Мови і літератури Українська мова 7 7 7
(мовний і літературний 
компоненти)

Англійська мова 2 2 2

Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1

...................

1
--------------------

Мистецтво Мистецтво*/ музичне 
мистецтво, образотворче 
мистецтво

1

1

1

1

1

1

Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1

Здоров'я і фізична Основи здоров'я 1 1 1
культура Фізична культура 3 3 3
Усього 21+3 21+3 21+3
Додаткові години 
Із них годин на:

2 і 2

Логіка 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня

23 23 23

Індивідуальні консультації та групові заняття 0,5 1 0,5
Англійська мова 0,5 - 0,5
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 
та варіативної складових, що фінансується з 
бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26 26 26
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи 1 -  III ступенів № 14 

на 2018-2019 навчальний рік 
школа 1 ступеня, 4 класи

Наказ М ОН України від 20.04.201 8 року № 407 (таблиця 1)

Освітні галузі Навчальні предмети

.............  , ..  і
Кількість годин на
тиждень у класах

4-А 4-Б 4-В 4-Г
Мови і літератури 
(мовний і 
літературний 
компоненти)

Українська мова 7 7 7 7
Англійська мова 2 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1

Образотворче
мистецтво

1 1 1 1

Т ехнології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатики 1 1 1 1

Здоров'я і фізична 
культура

Основи здоров'я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3

Разом (без фізичної культури) 21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова всього годин 
Із них годин на:

2 2 2 2 |

Логіка 1 1 1 1
Гранично допустіте тижневе навчальне 
навантаження на учня

23 23 23 23

Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 1 1
Сумарна кількість навчальних годин 
інваріантної та варіативної складових, 
що фінансується з бюджету (без 
урахування поділу класів на групи)

26 26 26 26
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Навчальний план 
Житомирської загальноосвітньої школи І - III ступенів № 14 

на 2018- 2019 навчальний рік 
школа II ступеня, 5-6 класи

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця 12)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-ІЇ

Таблиця 12
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3.5 3,5 3,5

Українська
література

2 2 2 2 2 2

Англійська мова 3 3 3 2 2 2
Польська мова 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2

Суспільство
знавство

Історія України 1 і 1 1 1 1
Всесвітня історія - - - 1 1 1

Мистецтво Музичне мистецтво 1 і 1 1 1 1
Образотворче
мистецтво

1 і 1 1 1 1

4Математика Математика 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 - - -

Біологія - - - 2 2 2
Географія - - - 2 2 2

Технології Трудове навчання 2 2 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1 1 1

Здоров'я і фізична 
культура

Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 о3 -у3 О3 ~> .5

Разом 25,5+
3

25,5+
3

25,5+
3

27,5+
3

27,5+
3

27,5+
3

Додатковий час на предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття та 
консультації

2,5 2.5 2,5 3.5 3,5 3.5

Курс за вибором
У країнознавство 1 1 1 1 1 1
Індивідуальні заняття та консультації
У країнська мова - 1 - 1 - -
Англійська мова - 0,5 - - - -
Німецька мова 0,5 - 0,5 1 - -
Математика 1 - 1 0.5 0.5 0.5
Біологія - - - - 1 -
Праця - - - - - 2
Гранично допустиме навчальне 
навантаження

28 28 28 31 31 31

Всього (без урахування поділу класів на 
групи)

28+3 28+3 28+3 31+3 31+3
1________

31+3
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Навчальний план 
Житомирської загальноосвітньої школи І - III ступенів № 14 

на 2018 - 2019 навчальний рік 
школа II ступеня, 7-9 класи

_________Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 405_________
Освітні галузі Н авчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

7-А 7-Ь 8-А | 8-Б 9-А 9-Б
Інваріантна складова Таблиця 12 Таблиця 1 Таблиця 12

Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2 2 2 ?
У країнська література 2 2 2 2 2 ■■ ч2
Англійська мова 2 2 ->:> 01 2 2
Російська мова - - - - 2 -

Польська мова 2 2 - - - 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2

Суспільство
знавство

Історія України 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавство - - - - 1 1

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - - -
Образотворче мистецтво 1 1 - - - -

Мистецтво - - 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2 2 2

Геометрія 2 2 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2 2 2

Г еографія 2 2 2 2 1,5 1.5
Фізика 2 2 2 2 о

Хімія 1,5 1,5 2 2 2 2

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 і і
Інформатика 1 1 2 2 2 2

Здоров'я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Фізкультура І о 3 ->

3
о
3

*■»

Разом 29+3 29+3 28,5+
3

28,5+
3

31 + 
3

31 + 
3

Додатковий час на предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття та 
консультації

3 3 3 3 2 2

Курси за вибором:
У країнознавство 1 1 - -

Історія рідного краю - - 1 1 1 1
Індивідуальні заняття та консультації
У країнська мова 1 - - - - -

Англійська мова - - - 1 - -

Математика - - 1 - - 1
-і----------- : -----------

Біологія - 1 - 1 -

Хімія 1 - 1 - - -

Праця - 1 - - 1 -

Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

32 32 33 33 33 33

Всього (без урахування поділу класів на 
групи)

32+3 32+3 31,5+ 
3

31,5+
3

33+
3

33+
3
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Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи І -  III ступенів № 14 

школа III ступеня, 10 -  А клас 
на 201 8 -2 0 1 9  навчальний рік

Наказ М О Н України від 20.04.2018 р. № 408 (таблиці 2,3)

Предмети Кількість годин на тиждень
Усім Прос )ІЛЬ

класом Історич
ний

Біолого-
хімічний

Базові предмети 27 -

Українська мова 2 - -

У країнська література 2 - -

Зарубіжна література 1 -

Іноземна мова (англійська) 2 -
Історія України 1,5 1,5 -
Всесвітня історія 1 2 -
Громадянська освіта 2 - -
Математика (алгебра і початки аналізу та о3 - -
геометрія)
Біологія і екологія 2 - ->

Г еографія 1,5 - -

Фізика і астрономія 3 - -

Хімія 1,5 - 2.5
Фізична культура ■*>3 - -

Захист Вітчизни 1,5 - -

Вибірково-обов ’язкові предмети 3 - -

Інформатика -у
-

Разом зо 3,5 5,5
Додаткові години 2,5 - -

Факультатив -

Культурна спадщина України 1.5 -

Індивідуальні заняття - -

Г еографія 0.5 - -
Математика 0,5 - -
Гранично допустиме тижневе 33 - -
навантаження на одного учня
Всього фінансується (без урахування 38 - -
поділу класу на групи)



Навчальний план 
Ж итомирської загальноосвітньої школи 1 -  III ступенів № 14 

школа III ступеня, 11-А клас 
на 2 0 1 8 -201 9  навчальний рік

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 406

Предмети усім 
класом 

(д о д .13)

історичний 
(дод. 8)

біолого-
хімічний

(дод.6)
Українська мова 1 - -
Українська література 2 - -

Іноземна мова (англійська) 3 - -

Зарубіжна література 1 1 -
Історія України 1,5 2.5 -

Всесвітня історія 1 3 -
Громадянська осві та:
економіка 1 -
людина і світ 0,5 0,5 -
Художня культура 0,5 ' -
М атематика (алгебра, геометрія) 3 -
Астрономія 0,5 “ -
Біологія 1,5 3.5
Географія - - -
Психологія - 1 -
Фізика 2 - -
Хімія 1 - 5 1
Екологія 0,5 -
Інформатика 1 - -
Технології 1 - -
Фізична культура 2 - -
Захист Вітчизни 1 -
Разом 25 8 8,5
Додатковий час 4,5
Збільшення годин на вивчення предметів
М атематика (алгебра, геометрія) 2 - -
Ф акультативи
Українська література 0,5
А нглійська мова
Польська мова 0,5
Історія України 0.5
Біологія 0,5
Хімія 0.5
Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

33
--------

Всього (без урахування поділу класів 
на групи)

38 - 1
І ....  !

60
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Розділ V. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Посада Кваліфікаційна
категорія,

педагогічне
звання

Освіта Педагогі
чний стаж

Підвищення 
кваліфікації за 

фахом

1 2 О 4 5 6 7
Початкові класи

1 Бабич
Галина
Василівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
старший учитель

Уманський державний педагогічний 
інститут,
спеціаліст, вчитель початкових класів

40 років ЖОІППО,
№ 1608
від 15.11. 2013 р.

2 Барвенко
Олена
Олександрівна

Вчитель
початкових класів

І Житомирський державний педагогічний 
інститут ім.І.Франка

15 років ЖОІППО. 
№1512979 
від 03.07.2015 р.

3 Боримська
Наталія
Петрівна

Вчитель
початкових класів

II Глухівський державний педагогічний 
університет
спеціаліст, вчитель початкових класів

12 років ЖОІППО,
№ 1614245 
від 04.11 ,2016 р.

4 Розпотнюк
Сніжана
Вікторівна

Вчитель
початкових класів

спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка,
бакалавр, вчитель початкових класів

1 рік

5 Гетьман
Юлія
Олексіївна

Вихователь ГПД Спеціаліст Корисгишівський педколедж ім. І.Франка, 
вчитель початкових класів

1 рік

6 Глухова
Валентина
Іванівна

Вчитель
початкових класів

І Київський міський педуніверситет, 
спеціаліст, вчитель початкових класів

] 6 років ЖОІППО,
№ 1613013 
від 08.07.2016 р.

7 Гончаренко
Галина
Миколаївна

Вчитель
початкових класів

І ЖДІІУ ім. І.Франка.
«Педагогіка і методика початкової освіти» 
спеціальність, вчитель початкових класів

38 років ЖОІППО.
№ 2450
від 12.12. 2014 р.

8 Гончарова
Тетяна
Вікторівна

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст ЖДУ ім. Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів, 
вчитель англійської мови початкової 
школи

7 років
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9 Грущак

Ганна
Вячеславівна

Вчитель
початкових класів

11 Національний педагогічний університет 
ім. МЛІ. Драгоманова 
вчитель-дефектолог

21 рік ж оіппо,
КВ№  39951197 
від 10.02. 2011 р.

10 Джепбарова- 
Іщенко Олена 
Рахманкуловна

Вихователь П ІД II ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель біології, валеологіїта 
основ екології

5 років ЖОІППО,ОФ 
№ 0213973/909-17 
від 07.07. 2017 р

11 Жданова
Ольга
Вікторівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
старший учитель

ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

26 років ЖОІППО, ЗФ 
№021397/393-17 
від 14.04.201 7 р.

12 Заболотна
Тетяна
Володимирівна

Вчитель
початкових класів

Вища.
вчитель-методист

ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

30 років ЖОІППО,
№. 1513797 
від 13.11. 2015 р.

13 Костюк
Ірина
Олександрівна

Вчитель
початкових класів

II ЖДУ ім. І.Франка,
магістр, викладач педагогіки і методики 
початкової освіти

6 років —

14 Кудревич
Ольга
Павлівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
старший учитель

ЖДГ1У ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

35 років ЖОІППО.
№ 1622182 
від 10.06.2016 р.

15 Кудревич 
Наталі я 
Петрівна

Вчитель
початкових класів

II ЖДІІУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів,
практичний психолог

11 років ЖОІППО.
№ 1574
від 05.07. 2013 р

16 Левкович
Людмила
Володимирівна

Вчитель
початкових класів

Вища.
старший учитель

ЖДІ11 ім. [.Франка. 15
спеціаліст, вчитель початкових класів

34 роки ЖОІППО,
№ 1524091 
від 27.11. 2015 р.

17 Левченко Вчитель
Алла початкових класів
Володимирівна

Вища Коростишівське педучилище вчитель 
початкових класів 
ЖДУ ім. 1.Франка.
спеціаліст, вчитель української мови та 
літератури та німецької мови і зарубіжної 
літератури

17 років ЖОІППО,
№ 1720205 
від 03.03.2017 р.
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18 Ори щук

Людмила
Вікторівна

Вихователь ГПД спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

2 роки

19 Погоруй
Наталя
Володимирівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
старший учитель

ЖДГІІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

21 рік ЖОІППО,
№ 1523415 
від 20.11. 2015 р.

20 Поліщук
Марія
Анатоліївна

Вчитель
початкових класів

II Київський педінститут ім. Драгоманова 
викладач педагогіки, вчитель початкової 
школи, практичний психолог

7 років ЖОІГ1ПО.ОФ № 
02139713/1714-17 
Від 17.11.2017 р.

21 Поліщук
Тетяна
Анатоліївна

Вчитель
початкових класів

Вища ЖДГІІ ім. І.Франка
спеціаліст, вчитель початкових класів

34 роки ЖОІППО, ЗФ №  
0213973/832-17 
від 28.04. 2017 р.

22 Русецька
Юлія
Петрівна

Вихователь ГПД спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель української мови і 
літератури та зарубіжної літератури

3 роки

23 Тарасюк
Тетяна
Олексіївна

Вчитель
початкових класів

І ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів, 
практичний психолог

12 років ЖОІПГЮ.ОФ № 
02139713/215-18 
від 16.02. 2018 р

24 Чайковська
Ірина
Володимирівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
старший учитель

ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

39 років ЖОІППО,
№ 1645.
Від 14.11.2016 р.

25 Шаматіна
Світлана
Сергіївна

Вчитель
початкових класів старший учитель

ЖДГІІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів

33 роки ЖОІППО,
№ 1744
від 19.12. 2014 р.

26 Шахова
Віра
Олександрівна

Вчитель
початкових класів

І Луганський національний педагог ічний 
університет ім. Т.Г. Шевченка

11 років

27 Ш умило
Валентина
Остапівна

Вчитель
початкових класів

Вища,
«вчитель-
методист»

ЖДІІІ ім. І.Франка,
спеціаліст,вчитель початкових класів

------ ---------  - .................. 1

48 років ЖОІППО.
№ 1621964 
від 29.04. 2016 р.
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Українська мова та література

28 Граф
Марія
Василівна

Вчитель
української мови 
та літератури

Вища.
вчитель-методист

Херсонський державний педінститут, 
«Українська мова та література», 
вчитель української мови та літератури

39 років ЖОІППО.
№ 660
від 19.04. 2013 р.

29 Гуменюк
Наталія
Олександрівна

Вчитель
української мови 
та літератури

Спеціаліст ЖДУ ім.І.Франка, спеціаліст, вчитель 
української мови та літератури, заруб, 
літератури, соціальний педагог, викладач 
соціальної педагогіки у вищих навчальних 
закладах

ЗО Домбровська
Олена
Анатоліївна

Вчитель
української мови 
та літератури

Вища Переяслав-Хмельницький державний 
педуніверситет,
спеціаліст, викладач української мови та 
літератури, зарубіжної літератури

15 років ЖОІППО,
№ 1620522 
від 18.03. 2016 р.

31 Мазко
Ірина
Святославівна

Вчитель
української мови 
та літератури

Вища,
старший учитель

ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель української мови та 
літератури

24 роки ЖОІППО,ЗФ№ 
0213973/882-17 
від 28.04. 2017 р.

32 Токова
Євгенія
Андріївна

Вчитель
української мови 
та літератури

11 ЖДУ ім. 1.Франка,
спеціаліст, вчитель української мови та 
літератури, зарубіжної літератури, 
редактор освітніх видань

9 років ЖОІППО,
СПК № 1612371 
від 03.06. 2016 р.

Польська мова
О:>3 Шумлянська

Вікторія
Валентинівна

Вчитель польської 
мови

Спеціаліст Лодзький університет (Польща), магістр 
філології польської.

10 років Польске освітнє 
товариство 
«Відродження» 
від 10.09.2018 р.

34 Шумлянська
Наталія
Валентинівна

Вчитель польської 
мови

11. кандитат 
філологічних наук 
в галузі 
мовознавства

Варшавський університет. Польща. 
1 Іольська філологія (мова та література)

12 років Польске освітнє 
товариство 
«Відродження» 
від 10.09.2018 р.
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Російська мова та зарубіжна література

35 Созикіна
Ольга
Михайлівна

вчитель російсь
кої мови та зару
біжної літератури

Вища,
вчитель-методист

ЖДГІІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель російської мови та 
літератури

39 років ЖОІППО, 
СПК№ 1524369 
від 25.12. 2015 р.

365 Цибенко
Тетяна
Леонідівна

Вчитель
російської мови та 
літератури

Вища,
старший учитель

ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель російської мови та
літератури

31 рік ЖОІППО,ЗФ№ 
0213973/550-17 
від 21.04. 2017 р.

Англійська мова
37 Будзинська

Ганна
Леонідівна

Вчитель
англійської мови

Вища ЖДПУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель російської, англійської 
мов та зарубіжної літератури

14 років ЖОІППО,
№ 1512511
від 05.06. 2015 р.

38 Комаровська
Лариса
Василівна

Вчитель
англійської мови

Вища ЖДПУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель англійської мови та
зарубіжної літератури , соціальний педагог

18 років ЖОІППО,
№ 1979
Від 07.11.2014 р.

39 Котловий
Олександр
Анатолійович

Вчитель
англійської мови

Вища ЖДУ ім. І.Франка, спеціаліст, вчитель 
української мови та літератури та 
англійської мови і зарубіжної літератури

1 7 років ЖОІППО,
№ 1546
від 03.10. 2014 р.

40 X алілова
Ольга
Валеріївна

Вчитель
англійської мови

II ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель української мови та 
літератури та англійської мови і 
зарубіжної літератури

10 років ЖОІППО,
ОФ
№ 0213973/630-17 
від 09.06. 2017 р. 
ОФ№
0213973/1059-17 
від 07.07.2017 р.

Історія, право
41 Ангеловська

Людмила
Ярославівна

Вчитель історії та 
правознавства

Вища Кам’янець-Подільський державний 
педуніверситет, 
спеціаліст, вчитель історії та 
правознавства

1 7 років ЖОІППО,
№ 113
07.03. 2014 р

42 Рубан
Алла
Павлівна

Вчитель історії Вища Київський університет ім. Т.ІГІевченка, 
спеціаліст, історик, викладач історії

30 років ЖОН 11 ІО.ЗФ№ 
0213973/165-17 
від 14.04. 201 7 р
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43 Цибульська Олеся 

Валеріївна
Вчитель історії Вища ЖДУ ім. І.Франка.

магістр педагогічної освіти, викладач 
історії

12 років ЖОІППО.
№ 1621070 
від 22.04.2016 р.

Математика
44 Савитська

Ірина
Олександрівна

Вчитель
математики

І ЖДПІ ім. І.Франка.
спеціаліст, вчитель математики і фізики 
середньої школи

18 років ЖОІППО,
№ 1610101
від 26.02. 2016 р

45 Шелудченко
Ія
Володимирівна

Вчитель
математики

Вища
старший учитель

ЖДГІІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель математики і фізики 
середньої школи

31 рік ЖОІППО,
№ 1521169 
від 17.05. 2015 р

46 Юрчук
Людмила
Петрівна

Вчитель
математики

Вища ЖДГІІ ім. І.Франка.
спеціаліст, вчитель математики і фізики 
середньої школи

24 роки ЖОІППО.
№ 1060
від 16.05. 2014 р

Фініка та астрономія
47 Башинська

Катерина
Миколаївна

Вчитель фізики Вища Київський державний педагогічний 
інститут ім.Горького, 
спеціаліст, вчитель фізики

38 років ЖОІППО,
№ 1545
від 14.11.2014 р.

Біологія, екологія, основи здоров ’я
48 Антоненвська

Людмила
Юріївна

Вчитель 
основ здоров'я

Спеціаліст ЖДУ ім.І.Франка, вчитель хімії, 
валеології, основ екології; викладач 
біології

49 Шадурська
Олена
Юріївна

Вчитель біології Вища.
вчи тел ь- м е годи сі

ЖДІП ім. І.Франка.
спеціаліст, вчитель біології та хімії

29 років ЖОІППО.
№ 1624904 
від 16.12. 201 6 р

50 Шадурський
Святослав
Леонідович

Вчитель біології Вища.
вчитель-методист

Ж ДІПім. І.Франка.
спеціаліст, вчитель біології та хімії

24 роки ЖОІГІПО.
№ 1571
від 14.10. 2014 р

Хімія
51 Осіпчук

Валентина
Анатоліївна

.

Вчитель хімії Вища.
вчитель-методист

Український державний педагогічний 
університет ім. Драгоманова, 
спеціаліст, вчитель біології та хімії

24 роки ЖОІГІІ Ю,ЗФ№ 
0213973/983-17 
від 28.04. 201 7 р

66



1 2 "33 4 5 6 7
Географія, природознавство

52 Юхимчук
Алла
Василівна

Вчитель географії Вища,
старший учитель

Вінницький державний педінститут, 
спеціаліст, вчитель географії і біології

18 років ЖОІППО,ЗФ№ 
0213973/293-17 
від 14.04. 2017 р

ІшЬорматика
53 Бойко

Богдан
Олегович

Вчитель
інформатики

Спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель математики,та
інформатики

1 рік

54 Гордієнко 
Ірина Миколаївна

Вчитель
інформатики

11 Харківський національний педагогічний 
університет ім. Г.С. Сковороди, 
вчитель інформатики та англійської мови

8 років ЖОІППО, 
від 31.03.2017 р.

Пращі, образотворче мистецтво
55 Дьоміна

Тетяна
Володимирівна

Вчитель
обслуговуючої
праці

Вища ЖДПІ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель біології га хімії

36 років ЖОІППО. 
СПК№ 10625 
від 24.02. 2017 р

56 Тимощук
Вадим
Олександрович

Вчитель технічної 
праці

II ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель образотворчого
мистецтва початкової школи

7 років ЖОІППО,
№ 2216
від 12.12. 2017 р

Музика, мистецтво, художня культура
57 Шиманська

Валентина
Миколаївна

Вчитель
музичного
мистецтва

Спеціаліст Житомирське музучилиіце ім. Косенка. 
викладач хорових дисциплін, диригент 
хору, вчитель музики
Житомирський інститут культури і
мистецтв НАККіМ.
бакалавр, диригент хору, викладач.

16 років ЖОІППО.
СПК № 1512352 
від 29.05. 2015 р; 
СПК № 1510415 
від 27.02.2015 р.

Фізична культура
58 Гвоздь

Сергій
Петрович

Вчитель
фізичного
виховання

Вища, 
заслужений 
вчитель України

ЖДУ ім. Франка.
магістр, викладач фізичного виховання

16 років ЖОІППО,ЗФ№ 
0213973/1871-17 
від 08.12. 201 7 р

59 Лазарчук
Сергій
Анатолійович

Вчитель
фізичного
виховання

І Вінницький державний педінститут, 
спеціаліст, вчитель фізичного виховання

12 років ЖОІППО.
СПК № 1613357 
від 07.10. 2016 р
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Захист Вітчизни

60 Резнік
Сергій
Іванович

Вчитель захисту 
Вітчизни

Спеціаліст Різьке вище авіаційне інженерне училище 
ім. Г. Алксниса, спеціальність: військовий 
інженер-механік

26 років ЖОІППО, ОФ № 
02139713/287-18 
від 16.06.2018 р.

Соціально-психологічна служба
61 Драга

Ірина
Степанівна

Практичний
психолог

Вища ЖДПУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель початкових класів, 
практичний психолог

16 років ЖОІППО,ОФ№ 
02139713/1435-1 
від 17.11.2017

62 Подорожня
Юлія
Петрівна

Соціальний
педагог

І ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, практичний психолог,
соціальний педагог

8 років ЖОІППО,
№ 1512471 
від 05.06. 2015 р

Асистенти вчителів
63 Бахаєва 

Інна
Олександрівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка,
спеціаліст, вчитель української мови і 
літератури та німецької мови і зарубіжної 
літератури

13 років

64 Гончарук
Ольга
Миколаївна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім І. Франка, спеціаліст, вчитель 
мови і літератури, зарубіжної літератури

18 років

65 Грицюк
Надія
Олександрівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка, 
практичний психолог

5 років

66 Дарчик
Олена
Василівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім.І.Франка, вчитель історії, 
української мови і літератури та 
зарубіжної літератури.

1 рік

67 Заглада
Людмила
Володимирівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. 1.Франка.
спеціаліст, вчитель фізики і математики, 
астрономії і безпеки життєдіяльності

15 років

68 Катюха
Анастасія
Дмитрівна

....

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім.І.Франка, спеціаліст, психолог, 
практичний психолог.
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_ 69 Кондрацька

Марія
Миколаївна

Асистент вчителя Спеціаліст . Волинський національний університет ім. 
Лесі Українки.
бакалавр, практичний психолг

1 рік . .

70 Макєєва
Юлія
Сергіївна

Асистент вчителя Спеціаліст Луганський національний університет ім. 
Т.Г. Шевченка, бакалавр педагогічної 
освіти, дефектолог-вихователь

7 років ЖОІППО,
№ 1610250 
від 26.02. 2015 р

71 Палій
Наталія
Анатоліївна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. 1.Франка,
спеціаліст, вчитель історії, української 
мови і літератури та зарубіжної літератури

12 років

72 Спічак
Ганна
Олегівна

Асистент вчителя Спеціаліст Київський національний університет
ім. Т. Шевченка,
психолог.

2 років

73 Татуревич
Ірена
Анатоліївна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім.І.Франка, спеціаліст, вчитель 
початкової школи, практичний психолог.

4 роки

74 Чередник
Валентина
Володимирівна

Асистент вчителя Спеціаліст Коростишівське педучилище, вчитель 
початкових, педагог організатор;
ЖДУ ім.І.Франка, спеціаліст, вчитель 
української мови і літератури та німецької 
мови і зарубіжної літератури.

16 років

75 Шевчук
Марія
Вікторівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. 1.Франка.
бакалавр, вчитель початкових класів

1 рік

76 Шевчук 
1Іаталія 
Вікторівна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім.1.Франка, бакалавр, вчитель 
початкової школи.

77 Юрчук
Наталія
Миколаївна

Асистент вчителя Спеціаліст ЖДУ ім. І.Франка.
спеціаліст, вчитель біології, валеоглогії та 
основ екології, практичнйи психолог

6 років

!

ЖОІППО.
№ 1610249
від 26.02.2015 р,
ОФ№
02139713/1746-17
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Розділ VI. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

1. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків (в стадії заповнення)

Найменування навчального обладнання
Одиниць %

потребиНеобхідно Фактично
1 2 3 4

Кабінети початкової школи (Нова українська школа)
(відповідно до наказу МОН України від 13.02.2018 № 1 3 7  «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та 
обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»)
Комп ’ютерне обладнання
Інтерактивний проектор, ноутбук 4 шт.
Нетбук 136 шт.
Багатофункціональний пристрій - принтер, сканер, копір 4 шт.
Витратні матеріали для БФП:

8 шт. 
8 шт.

- набір чорнила (чорне),
- набір чорнила (кольорове),
- папір багатофункціональний офісний
Флеш-накопичувач 4 шт.
Ламінатор 4 шт.
Витратні матеріали для ламінатора: 4 пачки
- плівка для ламінування 4 пачки
Документ-камера 4 шт.
Мультимедійні (цифрові) навчальні програми, комп’ютерні ігри, що відповідають 
вимогам та тематиці навчальних програм початкової школи

4 шт.

Пристосування
Дошка аудиторна магнітно-крейдова стаціонарна 4 шт.
Дошка аудиторна магнітно-маркерна стаціонарна/мобільна 4 шт.
Дошка коркова 4 шт.
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