
 



Вступ  
  

      Спеціалізована школа I – III ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови №92 імені Івана Франка Голосіївського району міста Києва здійснює 

свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог 

Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження 

нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», ДСанПіН 

5.5.2.008-01, Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва 

Голосіївського району міста Києва, та забезпечує одержання учнями повної 

загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом 

спеціалізована школа I – III ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови, з 

п’ятиденним режимом роботи. Мова навчання – українська.  

  

Розділ 1. Призначення закладу освіти  
  

Місія школи полягає в тому, щоб створити усі умови для розвитку учнів 

з урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і схильностей. Освіта, 

яку одержують здобувачі освіти, повинна забезпечити їх самореалізацію 

сьогодні і в майбутньому. Учень,  незалежно від його здібностей, реалізує своє 

право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке 

може запропонувати якісна освіта. Освітній заклад прагне максимально 

адаптуватися до учнів з їхніми індивідуальними й творчими уподобаннями та 

здібностями; намагається гнучко реагувати на соціокультурні зміни 

середовища. Головним підсумком такої двосторонньої діяльності школи 

повинна  стати   адаптація випускників до швидкоплинного життя, збереження 

особистості вихованця в різноманітних обставинах суспільного життя.   

Головною метою школи  є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна 



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

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності, тобто новий випускник.  

  

Головними завданнями школи є:  

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;  

– виховання громадянина України;  

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій 

і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй;  

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, 

особистості, підготовленої до професійного самовизначення; – виховання в 

учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 

свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

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

громадянина;  

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду;  

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань;  

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

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

учнів.  

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації 

призначення школи є:  

-  засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту навчальних программ; - 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:  

• володіння державною мовою;  

• здатність спілкуватися рідною та 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;  

• інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.  

  

  

Розділ 2. Опис «моделі» випускника закладу  
  

     Основою моделі компетентного випускника закладу, ми вважаємо, є 

модель життєво компетентної особистості. Структура життєвої 

компетентності особистості складається з п’яти основних блоків компетенцій, 

а саме:   

1. Компетенцій життєстійкості: компетенції здорового способу життя; 

психологічної стійкості; екзистенційної компетентності; життєвої мужності.  

2. Компетенцій життєздатності: компетенції творчості та новаторства, 

здійснення та реалізації життєвого вибору; самореалізації; життєпобудови.   

3. Життєтворчих компетенцій: компетенція життєпізнання та 

самопізнання; життєпередбачення; життєвизначення; життєздійснення; 

життєорганізація та життєвдосконалення.   

4. Функціональних компетенцій: навчатися впродовж життя; соціальної; 

комунікативної;  інформаційної;  політичної  (політико-правової), 

полікультурних компетенцій.   

5. Професійної компетенції, що визначає здатність і готовність до 

трудової, професійної діяльності, яка, в свою чергу, зумовлює соціальний 

статус та можливості особистості.  

«Модель» випускника початкової школи:  

  



 

  

«Модель»  випускника основної школи:  

  

Випускник  

початкової  

школи: 
  

Має знання, уміння,  
навички, передбачені  

Держстандартом   
Володіє  

культурою  
поведінки та мови   

Впевнений у  
собі   

Сам остійний     

Працелюбний   

Вміє слухати та  
чути   

Критично  
мислить   

Володіє почуттям  
самоконтрол ю   

Вмотивований на  
досягнення   успіху   

Веде здоровий  
спосіб життя   



 
  

  

  

  

  

  

«МОДЕЛЬ» ВИПУСКНИКА ШКОЛИ:  

  

  

Має міцні знання на рівні Державного стандарту   

Володіє англійською мов ою на поглибленому  
рівні   

Володіє культурою інтелектуальної діяльності   

Поважає свою і чужу гідність, права, свободи інших  
людей   

Дотримується правил культури поведінки та  
спілкування   

Має достатній рівень комп»ютерної грамотності   

Має почуття соціальної в ідповідальності   

Веде здоровий спосіб життя   

Володіє способами отримання інформації   

Прагне духовного і соціального добробуту   

Знає і поважає культуру України та інших народів   



 
  

  

Отже, випускник закладу:  

– це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до 

прийняття морально виправданих рішень. Наш випускник вміє 

усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, 

справедливість, честь, гідність, совість, права людини, співпраця, повага 

іншої особистості), особисту самоцінність. Здатний планувати своє 

життя у відповідності з метою, приймати та виконувати (реалізувати) 

рішення. Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, 

самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з 

комп’ютером, з іншими сучасними інноваційними технологіями  тощо.  

– це вільна особистість. Особистість, що має високий рівень 

самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає 

себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна 

нести відповідальність перед собою та суспільством.   

– це гуманна особистість – проявляє милосердя, доброту, здатність до 

співпереживання, терпимість і доброзичливість. Готова надати 

допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя.   

  

Компетентний  

випускник  

школи: 
  

Має професійну  

зоорієнтованість   

Має моральні та   

соціальні  

переконання   

Має критичне  

ставлення до себе  

і  своїх  вчинків   

Має здатність будувати  

змістову взаємодію,  

комунікацію   

Готовий до  

самостійного життя   

В ільно   володіє  

іноземними  

мовами   

Морально зрілий,  

готовий до  

самовизначення   

Вміє працювати в  

су часних  

інформаційних  

системах   

Має високий рівень  

національної   

свідомості   

Є інноватором   



– це духовна особистість – має потребу до пізнання й самопізнання, 

рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні.   

– це творча особистість – наділена розвинутими здібностями, знаннями, 

вміннями, навичками, пізнавальним інтелектом.  

– це практична особистість – знає основи комп’ютерної грамотності, 

професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й 

поважає Конституцію й закони країни, прагне до фізичної досконалості, 

є прихильником здорового способу життя.  

   

Розділ 3. Цілі та завдання освітнього процесу закладу  
  

        Метою освіти у закладі є різнобічний розвиток, громадянське виховання і 

соціалізація дитини, формування у неї навчальних, соціальних, 

загальнокультурних і предметних компетентностей, цінностей 

громадянського суспільства, особистісний розвиток учнів з орієнтацією на 

продовження навчання, формування креативності і критичного мислення, 

творчих здібностей, набуття життєвих компетентностей, необхідних для 

самовизначення й усвідомленого вибору подальшого життєвого шляху. 

Основними цілями освітнього процесу в школі є наступні:    

• забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту базової та 

повної загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього 

стандарту;   

• гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;  

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

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх 

програм;    

• формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;  

забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров’я учнів.   

Завданнями освіти в школі є:  

• створення умов для ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів 

в інформаційно-освітньому середовищі з метою особистісного розвитку, 

набуття ключових і предметних компетентностей, пізнавального 

досвіду, формування світогляду і ціннісних ставлень до оточуючого 

світу, задоволення пізнавальних інтересів і потреб дитини, 

усвідомленого нею вибору подальшого життєвого шляху;    

• інтелектуальний, духовний, емоційний, фізичний, розвиток дитини, 

морально-етичне її виховання, формування основ природничо- 

наукового і гуманітарного світоглядів;    



• формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, 

комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння 

системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, 

виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності, 

набуття соціального досвіду і культури спілкування та співпраці, 

навичок соціально-правової, екологічно доцільної і 

здоров’язбережувальної поведінки;    

• розвиток основних умінь і навичок навчальної діяльності, 

компетентностей щодо вільного володіння українською мовою, 

спілкування однією з іноземних мов, використання 

інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні і практичній 

діяльності;    

• формування підприємливості і здатності оцінювати правильність 

вибору, обґрунтовувати раціональність способу розв’язання проблем, 

приймати адекватні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, 

самостійно розв’язувати пізнавальні, організаційні та інші проблеми 

особистого життя;  виховання школяра як людини демократичної, 

відповідальної, патріотичної, з розвиненим естетичним і етичним 

ставленням до навколишнього світу і самої себе;    

• громадянське, трудове, екологічне, виховання учнів;  

• формування ставлення учнів до освіти як важливої невід’ємної 

складової загальної культури людини;   

• збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців.  

  

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

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 

галузі.   

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей школярів.  

№  
з/п  

Ключові 

компетентності  

Компоненти  



1  Спілкування 

українською 

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 

англійською, 

німецькою 

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.  



3  Математична 

компетентність  
Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного 

змісту; 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  Інформаційноцифрова 

компетентність  
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію 

та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.  

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій 

для ефективного розв’язування математичних задач.  

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 

діаграм за допомогою програмних засобів  

  

 



6  Уміння вчитися 

впродовж життя  
Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення 

цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість.  

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності 

нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності.  

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії  

7  Ініціативність і 

підприємливість  
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання.  

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.  

Навчальні  ресурси:  завдання  підприємницького  змісту  

(оптимізаційні задачі)  

8  Соціальна і 

громадянська 

компетентності  

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в 

команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших 

незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції 

без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, 

активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.  

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту  



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 

соціальноекономічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя  

  

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська  

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

грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати 

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

інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні 

шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 

різних ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед 

через:  

– організацію безпечного та комфортного освітнього середовища;  

– зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, 

соціального і фізичного середовища навчання;  

– окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. 



Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і 

залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки 

тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною 

наскрізною темою; – предмети за вибором;   

– роботу в проектах;   

-  позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.  

  

Розділ 4. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в 

ньому педагогічних технологій  

  

Необхідною умовою формування компетентностей на думку педколективу 

закладу є діяльнісна, тобто спрямованість навчання, яке передбачає постійне 

включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної 

навчальнопізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної 

ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення 

нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей буде сприяти встановлення та реалізація в освітньому 

процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: 

змістовоінформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. 

Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує 

рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації 

навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають 

досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Основними формами організації освітнього процесу у школі є різні типи 

уроків:    

o формування компетентностей; o розвитку 

компетентностей;  

o перевірки та/або оцінювання досягнення 

компетентностей; o корекції основних 

компетентностей; o комбінований урок, та інші.  

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, 

відеоуроки тощо. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку 

компетентностей крім уроку проводяться лекційні та навчально-практичні 



заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, 

експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш 

регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні 

можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму, особливо 

у старшій школі. Практичне заняття, експериментальні завдання, оглядова 

конференція, оглядова екскурсія – передбачають обговорення ключових 

положень вивченого матеріалу, реалізовують міжпредметні зв’язки в 

узагальненні й систематизації навчального матеріалу, припускають 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з 

метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Форми 

організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів.  

        Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватися та 

розширюватись 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  

         Освітній процес в школі базується на нових підходах до навчання, які 

ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та 

вчителями. Професійна свобода вчителя покладає на його плечі 

відповідальність, яка передбачає, зокрема, добір методів навчання відповідно 

до освітніх потреб різних учнів та фокусування на розвитку компетентностей 

для життя, вміння працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями 

та природно інтегрувати їх в освітній процес, а також налагоджувати 

комунікацію з батьками. Зміна фокусу навчання у бік практики, 

інтерактивності та функціональності покладає відповідальність і на учнів, які 

вільно висловлюючи свою позицію на уроці, вирішуючи пізнавальні завдання, 

співпрацюючи з однокласниками в команді, дбають за результат (не тільки за 

оцінку) у процесі навчання.   

       Системність освітнього процесу неможлива без інформаційного 

забезпечення. Інформаційний компонент дозволяє підвищити ефективність 

освітнього процесу, забезпечує прозорість діяльності школи, сприяє постійній 

комунікації між учасниками освітнього процесу. В школі створений і постійно 

оновлюється веб-сайт. Сайт школи інформує громадськість про основні 

новини в діяльності закладу, на сайті розміщені основні документи, які 

унормовують його діяльність.   



       У відповідності до статті 10 Закону України «Про загальну середню 

освіту» навчальний рік в закладі розпочинається 1 вересня і закінчується не 

пізніше 1 липня. Освітній процес організований за семестровою системою. Під 

час навчального року передбачені канікули, загальна тривалість яких не 

перевищує 30 днів. Освітній процес здійснюється за п’ятиденним робочим 

тижнем. Тривалість уроків визначена відповідно до статті 10 Закону України  

«Про загальну середню освіту».   

  

Розділ 5. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми  

  

       Обрані освітні програми реалізації змісту освіти у школі органічно 

поєднує навчання, виховання і розвиток дитини і будується на основі 

особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів як 

єдиного системного утворення. Відповідно до особистісно-орієнтованого 

підходу в центр освітнього процесу ставляться інтереси здобувача освіти. 

Освітній процес у закладі передбачає гуманне суб’єкт-суб’єктне 

співробітництво всіх його учасників, діагностично-стимулюючий спосіб 

організації навчального пізнання, діяльніснокомунікативну активність учнів, 

проектування індивідуальних досягнень в усіх видах пізнавальної діяльності, 

якомога повніше врахування особистих потреб в доборі змісту, методик і 

технологій навчання та оцінювання учнів. Навчально-виховний процес у 

закладі ґрунтується на запровадженні компетентнісно орієнтованих методик і 

технологій навчання та оцінювання результатів навчання, варіативності форм 

і методів навчання учнів, створенні інформаційно-освітнього середовища, 

зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яке 

враховує вікові і пізнавальні особливості дітей та їхні здібності, інтереси й 

освітні потреби.  

        Школа також вибудовує власне інформаційно-освітнє середовище, в 

якому провідна роль належить інформатизації загальної середньої освіти, 

широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі, формуванні ІКТ-компетентностей всіх суб’єктів  

освітнього процесу. Забезпечується впровадження технологій електронного 

дистанційного навчання. Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки 

України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне 

навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. 

за № 703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-



комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ 

до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в 

усіх учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють 

технологіями дистанційного навчання.   

В освітньому процесі школи використовуються навчальні програми:  

для учнів 1-2-х класів програми відповідно до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня» ( під редакцією Савченко О. Я.), 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки № 1272, від 08.10.2019 року;  

для учнів 3-х класів відповідно до «Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня» ( під редакцією Савченко О. Я.), 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки № 1273, від 08.10.2019 року;  

для учнів 4-х класів програми, затверджені наказом Міністерства освіти і 

науки України від 29.05.2015 № 584;  

для учнів 5-9 класів програми, затверджені наказами Міністерства освіти і 

науки України від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407; для учнів 10-

11-х класів програми, затверджені наказами Міністерством освіти і науки 

України  від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539.  

  

  

Розділ 6. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти  

  

      Компетентнісна освіта, яка формується в закладі, зорієнтована, 

насамперед, на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення 

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

спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і 

умінь учнів. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов'язкове 

прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у 

системі оцінювання навчальних досягнень. У контексті цього змінюються і 

підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як 

складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному 

принципі, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня, а не 

ступеня його невдач. Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах 

шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, 

метою навчання мають бути сформовані компетентності як загальна здатність 

використовувати набуті знання у повсякденному житті, давати якісну оцінку 

процесам і явищам, встановлювати закономірності тощо.   

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів в школі є:   • 

контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), 



готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві 

відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;    

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

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;   

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

виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у 

засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;    

• стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; • 

виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, 

рефлексії навчальної діяльності.  

 При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:  

характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість,  

цілісність;    

якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;  

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;  рівень 

володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо;    

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези);   самостійність оцінних суджень.  

 Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних 

досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого. Кожний 

наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає 

нові характеристики. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються 

в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до 

знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.   

  

Рівні 

навчальних 

досягнень  
Бали  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

   1  Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення  

I.  

Початковий  

   

2  
Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення  

3  
Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання  

   

II. Середній  
4  

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну 

операцію, дію  



   
5  

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило  

6  

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком  

   

III.  

Достатній  

   

7  

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії  

8  

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність 

між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має  

неточності  

9  

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією  

   

IV. Високий  

   

10  
Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а)  

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, 

узагальнення  

11  

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє 

знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати 

проблеми  

12  

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення  

  

 


