


Розділ 1. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Освітня програма базової середньої освіти для 5-11-х класів 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

“Дивосвіт”» Харківської обласної ради (Далі – КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР) 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» та складена на підставі наказу  Міністерства освіти 

і науки України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів світи загальної середньої освіти ІІ ступеня», наказу  

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів світи загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня». 

Освітня програма базової середньої освіти (далі – Типова освітня 

програма) КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти 

(далі – Державний стандарт).  

КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР створена з метою задоволення потреб 

громадян, суспільства й держави в загальній середній освіті та забезпеченні 

науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих 

і талановитих дітей, виховання громадянина України на кращих традиціях 

українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до 

захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції 

України, державних символів України.  

Мистецький напрям передбачає здобуття спеціальних здібностей, 

естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької 

діяльності та набуття початкових професійних компетентностей та спрямована 



на професійну самореалізацію особистості й отримання кваліфікацій у різних 

видах мистецтва. 

КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР забезпечує здобуття повної загальної 

середньої освіти на двох рівнях:  

₋ базова середня освіта 5-9 класи;  

₋ профільна середня освіта 10-11 класи;  

КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР здійснює освітній процес за формами 

освіти, передбаченими чинним законодавством України. 

Основними засобами реалізації призначення КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» 

ХОР є обов’язкове виконання змісту загальноосвітніх програм та програм 

художньо-естетичних предметів для класів мистецького профілю. 

Головними завданнями КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР є:  

₋ реалізація положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі 

освіти;  

₋ задоволення потреб громадян у здобутті повної загальної середньої освіти, 

початкової та профільної мистецької освіти;  

₋ забезпечення єдності навчання і виховання;  

₋ формування освітніх програм спеціалізованої мистецької школи-інтернату;  

₋ створення методичної і матеріально-технічної бази для організації та 

здійснення освітнього процесу;  

₋ забезпечення відповідності рівня загальної середньої освіти державним 

стандартам загальної середньої освіти;   

₋ забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів та набуття 

компетентностей, необхідних для подальшої мистецької та науково-технічної 

діяльності;  

₋ розробка та впровадження нових освітніх технологій і форм організації 

освітнього процесу;  

₋ формування в учнів (вихованців) засад здорового способу життя, гігієнічних 

навичок;  

₋ забезпечення добору і розстановки кадрів;  



₋ планування власної діяльності та формування стратегії розвитку 

спеціалізованої мистецької школи-інтернату;  

₋ налагодження співпраці із закладами вищої освіти, мистецькими та науковими 

установами;  

₋ організація участі учнів (вихованців) у районних, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних мистецьких проектах (конкурсах, виставках, фестивалях, 

олімпіадах, турнірах тощо); 

₋ забезпечення належних та безпечних умов здобуття освіти з урахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів 

(вихованців) на кожному рівні освіти;  

₋ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших 

народів і націй;  

₋ охорона життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

школи;  

₋ додержання фінансової дисципліни, зберігання матеріально-технічної бази;  

₋ формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовлену 

до професійного самовизначення;  

₋ виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов’язків людини й громадянина;  

₋ розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення 

учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;  

₋ реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування переконань;  

₋ створення умов для оволодіння системою наукових та мистецьких знань про 

природу, людину й суспільство;  

₋ здійснення інших повноважень відповідно до Статуту КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» 

ХОР. 

 



Розділ 2. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) 

 

Досягнення мети, тим самим призначення КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР, 

забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»: 

 вільне 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. 

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

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

 

  



 

№ 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  коре

ктно 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  програ

мою; 

розуміти  на  слух  зміст  автентичних  текстів;  чит

ати  і 

розуміти  автентичні  тексти  різних  жанрів  і  виді

в  із різним  рівнем  розуміння  змісту;  здійснювати 

спілкування  у  письмовій  формі  відповідно  до 

поставлених  завдань;  використовувати  у  разі  пот

реби 

невербальні  засоби  спілкування  за  умови  дефіци

ту 

наявних  мовних  засобів;  обирати  й  застосовувати 

доцільні  комунікативні  стратегії  відповідно  до  рі

зних потреб. 

Ставлення:  критично  оцінювати  інформацію  та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої 

думки,  почуття  та  ставлення;  ефективно  взаємоді

яти  з 

іншими  усно,  письмово  та  за  допомогою  засобів 

електронного  спілкування;  ефективно  користуват

ися 

навчальними  стратегіями  для  самостійного  вивче

ння 

іноземних  мов;  адекватно  використовувати  досві



д, 

набутий  у  вивченні  рідної  мови  та  інших  навча

льних 

предметів,  розглядаючи  його  як  засіб  усвідомлен

ого 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  за

дачі, 

зокрема  практичного  змісту;  будувати  і  досліджу

вати 

найпростіші  математичні  моделі  реальних  об’єкті

в, 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,  роз

витку 

технологічного,  економічного  й  оборонного  поте

нціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси:  розв’язування математичних 

задач, і 

обов’язково  таких,  що  моделюють  реальні  життє

ві ситуації. 

4. Основні компетентності у 

природничих науках і 

технологіях. 

Уміння:  розпізнавати  проблеми,  що  виникають  у 

довкіллі;  будувати  та  досліджувати  природні  яви

ща  і процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук 

як  універсальної  мови  науки,  техніки  та  техноло

гій; усвідомлення  ролі  наукових  ідей  в  сучасних 

інформаційних технологіях. 

Навчальні  ресурси:  складання  графіків  та  діагр

ам,  які 
ілюструють  функціональні  залежності  результатів 

впливу людської діяльності на природу. 

5. Інформаційно-цифрова 

компетентність. 

Уміння:  структурувати  дані;  діяти  за  алгоритмо

м  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  інформаці

йних 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  сп

особи 

діяльності  для  досягнення  цієї  мети;  організовув

ати  та 

планувати  свою  навчальну  діяльність;  моделюват

и 

власну  освітню  траєкторію,  аналізувати,  контрол

ювати, 

коригувати  та  оцінювати  результати  своєї  навчал

ьної 

діяльності;  доводити  правильність  власного  судж

ення або визнавати помилковість. 

Ставлення:  усвідомлення  власних  освітніх  потр

еб  та 

цінності  нових  знань  і  вмінь;  зацікавленість  у  пі

знанні 

світу;  розуміння  важливості  вчитися  впродовж  ж

иття; 

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  то

чності, 

з  метою  вибору  найкращого  рішення;  аргументу

вати  та 

захищати  свою  позицію,  дискутувати;  використо

вувати 

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  під

тримка 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  св

ою 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,  соціа

льного 

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  націо

нальні 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  люд

ську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні  ресурси: 
ситуаційні  моделі  в  різних  видах мистецтва. 

10. Екологічна  грамотність і 

здорове життя. 

Уміння:  аналізувати  і  критично  оцінювати  соціа

льно-

економічні  події  в  державі  на  основі  різних  дан
их; 

враховувати  правові,  етичні,  екологічні  і  соціаль

ні 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,  чи

стоти довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд 

порівняльної  характеристики  щодо  вибору  здоро

вого 

способу  життя;  власна  думка  та  позиція  до  злов

живань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні  ресурси:  навчальні  проекти,  завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; 

задачі, які 

сприяють  усвідомленню  цінності  здорового  спос

обу життя. 

КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР продукує розвиток цілісної системи 

навчання і виховання, яка забезпечить формування компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації кожного учня у суспільстві, збагатить її фізичне і 

духовне здоров’я. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів 

до навчання і підвищує рівень їхньої загальної мистецької культури, створює 

умови для формування наукового та мистецького світогляду. Учні набувають 

досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх у нові життєві ситуації. 

 

Розділ 3. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

і  можливі  взаємозв’язки  освітніх  галузей,  предметів,  дисциплін складає: 

 для учнів 5-9-х класів КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР 5845 

годин/навчальний  рік:   

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

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

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

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

- для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік; 



 для учнів  10-11-х  класів КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР 2660 

годин/навчальний  рік:   

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

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

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

робочому навчальному плані КЗ «ЛСМШІ “Дивосвіт”» ХОР (далі – навчальний 

план). Навчальний  план  дає  цілісне  уявлення  про  зміст і структуру рівнів 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчання  учнів  5-9-х  класів  відбувається  за  варіантом  навчальних 

планів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим 

вивченням предметів художнього циклу (таблиця 7 до Типової освітньої 

програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405) та за навчальними планами класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів (таблиця 8 до Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405). 

Варіативна складова навчального плану використовується на: 

–  підсилення предметів інваріантної складової та на розширення предмета; 

–  запровадження курсів за вибором,  що  розширюють  обрану  закладом освіти 

спеціалізацію. 

Навчання учнів 10-11-х класів (з поглибленим вивченням предметів 

художнього циклу) відбувається за навчальним планом для 10-11 класів 

закладів  загальної  середньої  освіти,  який  містить  такі  базові 

предмети:  «Українська  мова»,  «Українська  література»,  «Зарубіжна 

література»,  «Іноземна  мова  (англійська)»,  «Історія  України»,  «Всесвітня 

історія», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», 

«Фізична  культура»,  «Захист  Вітчизни» (наказ  Міністерства  освіти  і  науки 

України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2). 

Реалізація  змісту  освіти,  визначеного  Державним  стандартом,  також 

забезпечується  вибірково-обов’язковими  предметами  «Інформатика» , 

«Мистецтво» та «Технології». 



Години варіативної складової передбачаються на: 

–  збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; 

– упровадження курсів за вибором.  

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно  до  наказу Міністерства освіти і науки України від  20.02.2002 № 

128  «Про  затвердження  Нормативів  наповнюваності  груп  дошкільних 

навчальних  закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,  класів  спеціальних 

загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-інтернатів),  груп  подовженого  дня  і  виховних 

груп  загальноосвітніх  навчальних  закладів  усіх  типів  та  Порядку  поділу 

класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  у  загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).             

Вивчення профільних предметів відбувається за груповою, дистанційною  

та індивідуальною формами. Групи можуть формуватися як з учнів одного класу, 

так і з учнів різних класів у паралелі. 

При вивченні мистецьких предметів у 5-11-х класах відбувається поділ 

класу на групи різного профілю відповідно до наказу Міністерства культури 

України від 11.08.2015 № 588  «Про затвердження Типових навчальних планів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання)», з метою забезпечення організації навчання учнів одного класу на 

різних профілях. 

 

Розділ 4. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ЗАСТОСОВУВАНИХ У НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Базова середня освіта здобувається (відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту») після здобуття 

початкової освіти. Учні, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного 



навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього 

ж навчального року. 

Профільна  середня  освіта  здобувається  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. 

Особи  з  особливими  освітніми  потребами  можуть  розпочинати 

здобуття базової та профільної середньої освіти за інших умов. 

Форми  організації  освітнього  процесу  можуть  уточнюватись  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. 

 

Розділ 5. 

ПОКАЗНИКИ (ВИМІРНИКИ) РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Система  внутрішнього  забезпечення якості  складається  з наступних 

компонентів: 

–  кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

–  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

–  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

–  якість проведення навчальних занять; 

–  моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

–  оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

–  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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



–  моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

–  створення необхідних умов для підвищення  фахового  кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

 

Розділ 6. 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Перелік навчальних програм для учнів 5-9-х класів 

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407) 

№ Назва навчальної програми 

1. Українська мова 

2. Українська література 

3. Біологія 

4. Всесвітня історія 

5. Географія 

6. Зарубіжна література 

7. Інформатика 

8. Історія України 

9. Математика 

10. Основи здоров’я 

11. Природознавство 

12. Трудове навчання 

13. Фізика 

14. Фізична культура 



15. Хімія 

16. Іноземні мови 

 

Перелік навчальних програм для учнів 10-х класів 
(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

№ Назва навчальної програми Рівень вивчення 

1. Українська мова Рівень стандарту 

2. Біологія і екологія Рівень стандарту 

3. Всесвітня історія Рівень стандарту 

4. Географія Рівень стандарту 

5. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

 6. Зарубіжна література Рівень стандарту 

7. Захист Вітчизни Рівень стандарту 

8. Інформатика Профільний рівень 

9. Історія України Рівень стандарту 

10. Мистецтво Профільний рівень 

11. 
Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 
Рівень стандарту 

12. Технології Рівень стандарту 

13. Українська література Рівень стандарту 

14. Фізика і астрономія Рівень стандарту 

15. Фізична культура Рівень стандарту 

16. Хімія Рівень стандарту 

17. Іноземні мови Рівень стандарту 

  

  



Перелік навчальних програм  для учнів 11-х класів 
(затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826) 

№ 

п/п 

Назва навчальної 

програми 
Рівень вивчення 

1. Українська мова рівень стандарту 

2. Астрономія рівень стандарту 

3. Біологія рівень стандарту 

4. Всесвітня історія рівень стандарту 

5. Екологія рівень стандарту 

6. Економіка рівень стандарту 

7. 
Зарубіжна 

література 
рівень стандарту 

8. Захист Вітчизни рівень стандарту 

9. Інформатика рівень поглибленого вивчення 

10. Історія України рівень стандарту 

11. Людина і світ рівень стандарту 

12. Математика рівень стандарту 

13. Мистецтво рівень поглибленого вивчення 

14. Хімія рівень стандарту 

15. 
Українська 

література 
рівень стандарту 

16. Фізична культура рівень стандарту 

17. Іноземні мови рівень стандарту 
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Розділ 7.  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Навчальний рік розпочинається 1-го вересня 2020 року святом Днем знань 

і закінчується не пізніше 1-го липня 2021 року. 

І семестр – 01.09.2020-25.12.2020 

ІІ семестр – 11.01.2021-28.05.2021 

Упродовж навчального року для учнів та вихованців проводяться 

канікули: 

– осінні – орієнтовно 26.10.2020 – 01.11.2020;   

– зимові – орієнтовно 26.12.2020 – 10.01.2021; 

– весняні – орієнтовно 29.03.2021 – 04.04.2021. 

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» – 28 травня 2021 

року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в 

залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО). 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за 

№157/26602 учні 9-х класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік 

предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення 

Міністерством освіти і науки буде затверджено додатково. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика за рішенням педагогічної ради 

проводяться по закінченні навчального року. Навчальні екскурсії та навчальна 

практика учнів 5-8, 10 класів організовується відповідно до інструктивно-

методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1124 від 02.10.2014 р. 



Додаток  № 1 
складений відповідно до Таблиці 7 Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018  №405)  

 

Навчальний план для 5-8 класів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і 

поглибленим вивченням предметів художнього циклу 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6-А 7 8-А 

Базові предмети 25,5+3 28,5+3 30+3 30,5+3 

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна мова 3 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 

Основи правознавства  - - - - 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - 

Малюнок 1 1 1 2 

Живопис 1 1 1 1 

Композиція 1 1 1 1 

Комп’ютерна графіка - 1 - - 

Художня культура 1 1 1 1 

Математика Математика 4 4 - - 

Алгебра - - 2 2 

Геометрія - - 2 2 

Природо-

знавство 

Природознавство 2 - - - 

Біологія - 2 2 2 

Географія - 2 2 2 

Фізика - - 2 2 

Хімія - - 1,5 2 

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура* 3 3 3 3 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

2,5 2,5 2 2,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 31 32 33 

Всього  

(без урахування поділу класів на групи) 

28+3 31+3 32+3 33+3 

 

Примітки: 
1. Години предмета «Фізична культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.  

2. В межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)» у 6-му класі вивчається 

інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».  



Додаток №2  
складений відповідно Таблиці 8 Типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня (наказ Міністерства  освіти   і науки України 
від 20.04.2018  №405) 

 

Навчальний план для 6, 8, 9 класів спеціалізованих шкіл  

 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Освітні галузі Предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

6-Б 8-Б 9 

Разом 28,5+3 31+3 32+3 

Мови і літератури Українська мова  3,5 2 2 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 

Основи правознавства  - - 1 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 

Математика Математика 4 - - 

Алгебра - 2 2 

Геометрія - 2 2 

Природо-знавство Природознавство - - - 

Біологія 2 2 2 

Географія 2 2 1,5 

Фізика - 2 3 

Хімія - 2 2 

Технології Трудове навчання 2 1 1 

Інформатика 1+3 2+2 2+2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів 
4 3,5 3 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
2,5 2 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

31+3 33+3 33+3 

 

Примітки: 

1. Години предмета «Фізична культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.  



Додаток  №3 

складений відповідно до  Таблиці 2 Типової 

освітньої програми  закладів загальної середньої 

освіти  ІІІ ступеня  (наказ Міністерства освіти і 

науки  України від 20.04.2018  №408) 

Навчальний план  

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 
Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

10 11-А 11-Б 

Базові предмети 27 26 26 

Українська мова  2 2 2 

Українська  література  2 2 2 

Зарубіжна література 1 1 1 

Іноземна мова2 2 2 2 

Історія України   1,5  1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 

Громадянська освіта 2 0 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 3 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія 1,5 1 1 

Фізика і астрономія 3 4 4 

Хімія 1,5  2  2  

Фізична культура4 3 3 3 

Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, 

Технології, Мистецтво) 

3 3 3 

Інформатика 1,5 1,5+3,5 1,5 1,5+3,5 

Мистецтво 1,5+3,5 - 1,5+3,5 - 

Технології - 1,5 - 1,5 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

8 9 9 

Профільний 

предмет 

Малюнок 1 - 1 - 

Живопис  1 - 1 - 

Композиція  1 - 1 - 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 38 

 

Примітки: 

1. Години предмета «Фізична культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.  
 


