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1.Загальні положення 

Нормативно – правова підстава для розробки програми 

     Освітня програма загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів  «Спеціалізована 

школа № 271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій» Подільського району 

м.Києва розроблена на   виконання  закону України «Про освіту» ( ст 11),  «Про повну  

загальну середню освіту». Державного стандарту базової освіти (5 класи) постанова КМУ від 

30.09.2020р № 898. У 5-х класах  протягом 2022-2023 навчального року освітній процес 

здійснюватиметься відповідно до  Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти , затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 № 235; 

Призначення школи та засіб її реалізації. 

       Освітня програма визначає зміст та організацію освітнього процесу, забезпечення умов 

для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного 

учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення 

уроку, форм організації освітнього процесу. Школа активно використовує педагогіку 

партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу 

до розвитку особистості. Тому зусилля педагогів направлені на подолання інертності 

мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, 

учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень.  

     Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» педагогічний колектив СШ №271 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій  прагне «створити школу, у якій буде приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 

застосовувати їх у житті», оскільки навчальний заклад є: 

 школою творчості та креативу для вчителів; 

 школою спокою та розуміння для батьків; 

 школою радості і острівком знань для дітей. 

Освітня програма закладу спрямована на: 

 поєднання стабільного змісту освіти і варіативності вибору навчальних дисциплін, 

наявності різних програм та альтернативних підручників з кожного предмету; 

 диференційованого та індивідуального навчання на всіх ступенях вільного 

застосування вчителями різних методик, навчання та виховання; 

 розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні 

методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази; 

 утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня; 

 формуванню у підростаючого покоління патріотизму, потреби турбуватись про 

майбутнє Батьківщини, національної самосвідомості; 

 суверенності: школа є самостійним, національним державно-громадським інститутом 

освіти, виховання і педагогічної діяльності. Це проявляється в практичній можливості 
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розробки концепції системи, змісту, структури освіти і виховання,  навчального 

плану, програм та посібників, у вільному вирішенні всіх кадрових та інших питань 

управління школою матеріального та фінансового забезпечення; 

 єдності та взаємозв’язку школи з усіма сферами життя народу, його культурою, 

інтеграції всіх ціннісних виховних сил суспільства. 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти  розроблена 

 

з урахуванням  гарантованою державою права щодо академічної, організаційної, фінансової 

і кадрової автономії закладу освіти, а також права педагогічних працівників на академічну 

свободу.  Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої 

освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 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, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети 

забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 

людині для успішної життєдіяльності. Для реалізації мети повної загальної середньої освіти, 

а також належної організації освітнього процесу  заклад освіти розробив та використовує в 

освітній діяльності цю  освітню програму. Вона  розроблена окремо для кожного рівня 

(циклу) повної загальної середньої освіти . 

        Освітня програма закладу загальної середньої освіти, розроблена на основі 

- Типової освітньої програми, відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»,  та  відповідає  

-структурі Типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть 

розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;  

- визначає  (в обсязі не меншому ніж встановлено Типовою освітньою програмою) 

загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі (в годинах), його 

розподіл між освітніми галузями . 

- містить  навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних 

планів Типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному 

обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім української мови та 

фізичної культури) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано 

з іншими навчальними предметами;  

- містить  перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в 

освітньому процесі, та о навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають 

містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в 

обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами; 

-  опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання 

 

 Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  

Загальний обсяг навчального навантаження для 5-х класів – 1085 годин/навчальний 

рік. 

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані. На основі навчального плану на кожен навчальний рік  складається робочий 

навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи освітні потреби учнів. 

(далі –навчальний план).   
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У закладі освіти, відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти №  

572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  № 921 від 

17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки №  401 від 08.04.2016) клас може ділитися на 

групи під час вивчення   української та іноземної мов за умови більше 27 учнів у класі, під 

час проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не 

менше 8 учнів у групі 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про  

повну загальну середню освіту".  

Навчальні  плани зорієнтовані  на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем з 

українською мовою навчання. 

 

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою 

програмою 

 

Навчання  за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати  

учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, 

досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що 

підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття 

початкової освіти). У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів 

та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти 

відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення 

оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад 

(голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з 

навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за 

формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 

року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 

955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314. 

 

3. Загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному 

циклі базової   середньої освіти закладів загальної середньої освіти 

сформовано для:  закладів з навчанням українською мовою . Розподіл навчального 

навантаження здійснено за освітніми галузями.  Рекомендовану, мінімальну та максимальну 

кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно 

до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).  Навчальний план для 5-х 

класів складено на основі Типового навчального плану для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою , додаток № 3 до Типової освітньої 

програми затвердженої наказом МОН України 19.02.2021р № 235. 

       Природнича освітня галузь вивчається впровадженням інтегрованого курсу « Пізнаємо 

природу»,  соціальна і здоров’язбережувальна галузь вивчається інтегрованим курсом 

 «Здоров’я, безпека та добробут» та окремим курсом «Етика», Громадянська та історична 

галузь  вивчається інтегрованим курсом « Досліджуємо історію і суспільство», мистецька 
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освітня галузь представлена окремими предметами «Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво». 

    Навчальний предмет «Етика», обсяги вивчення якого становлять 0,5 годин на тиждень 

будуть вивчатися протягом навчального року. 

    Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета 

«Фізична культура»  формується   з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового 

забезпечення.  
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Навчальний план для  

5-х  класів ( адаптаційний цикл)  
з  українською мовою навчання   (наказом МОН України 19.02.2021р № 235, додаток   3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня галузь Перелік предметів та 

галузевих інтегрованих 

курсів 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

5-А 5-Б 5-В 

Мовно-літературна Українська мова  4 4 4 

Українська література 2 2 2 

Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5 

Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5 3,5 

Математична  Математика 5 5 5 

Природнича «Пізнаємо природу» 

Інтегрований курс 

2 2 2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

Інтегрований курс 

1 1 1 

Етика 0,5 0,5 0,5 

Громадянська та історична «Досліджуємо історію і 

суспільство» 

Інтегрований курс 

1 1 1 

Інформатична Інформатика 1,5 1,5 1,5 

Технологічна Технологіі 2 2 2 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 

Фізична культура Фізична культура 3 3 3 

Разом ( без фізичної культури +фізична культура) 26+3 26+3 26+3 

Додаткові години для проведення індивідуальних та 

групових консультацій 

2 2 2 

Індивідуальні консультації (математика) 1 1 1 

Індивідуальні консультації (українська мова) 1 1 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 

Всього (без фізичної культури+ фізична культура, без  

урахування поділу класів на групи) 

28+3 28+3 28+3 
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5. Модельні навчальні програми 
 

 

Освітня галузь 

 

 

Навчальні предмети Автори  програми 

 

 

 

 

     Мовно-літературна     

освітня галузь 

 «Українська мова. 5-6 

класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

автори: Заболотний О.В., 

Заболотний В.В., 

Лавринчук В.П., Плівачук К.В., 

Попова Т.Д. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795 

 

 «Українська 

література. 5-6 класи» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

автори: Архипова В.П., Січкар С.І., 

Шило С.Б. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

 «Зарубіжна 

література. 5-6 класи» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

автор Волощук Є.В. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 р. No 795 

 «Іноземна мова 5-9 

класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

 

автори: Редько В. Г., Шаленко О.П., 

Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., 

Самойлюкевич І. В., Добра О. М., 

Кіор Т. М. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No795) 

Математична освітня галузь «Математика. 5-6 

класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

автор Істер О.С. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

 (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

Природнича освітня галузь «Пізнаємо природу». 

5-6 класи 

(інтегрований курс)» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Коршевнюк Т.В. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

 

Технологічна освітня галузь  «Технології. 5-6 

класи» 

автори Ходзицька І.Ю., Горобець 

О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, 

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/movno-literaturna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/movno-literaturna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/matematychna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/tekhnolohichna-osvitnia-haluz/


8 
 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

Приходько Ю.М. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

Інформатична освітня галузь  «Інформатика. 5-6 

класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

 

Громадянська та історична 

освітня галузь 

«Досліджуємо історію 

і суспільство. 5-6 класи 

(інтегрований курс)» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

автори Пометун О.І., Ремех Т.О., 

Малієнко Ю.Б., Мороз П.В. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

Мистецька освітня галузь  «Мистецтво. 5-6 

класи» (інтегрований 

курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

автори: Масол Л. М., Просіна О. В. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 2 

варіант 

Соціальна і 

здоров'язбережувальна освітня 

галузь 

«Етика. 5-6 класи» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

автори Пометун О.І., Ремех Т.О., 

Кришмарел В.Ю. 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

 

«ЗДОРОВ’Я, 

БЕЗПЕКА ТА 

ДОБРОБУТ. 5-6 класи 

(інтегрований курс)» 

для закладів загальної 

середньої освіти 

автори: Гущина Н.І., Василашко 

І.П.) 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2021 No 795) 

 

Фізична культура «Фізична культура. 5-6 

класи» для закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. 

, Боляк А. А., Ребрина А. А., 

Деревянко В. В.,Стеценко В. Г., 

Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик 

В. М. та інші) 

«Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12 липня 2021 року No 

795 

(у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10 серпня 

2021 року No 898) 

 

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/informatychna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/mystets-ka-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-kul-tura/
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Освітня галузь «Мистецтво» запроваджується як автономні предмети «Музичне 

мистецтво» (1 год.) та «Образотворче мистецтво» (1 год); але теми із синтетичних мистецтв і 

медіа, зазначені в модулях програми  мають обов’язково інтегруватися до змісту 

домінантних видів мистецтва, адже вимоги до результатів їх опанування   учнями, що 

передбачені Державним освітнім стандартом, не підлягають скороченню. Навчальні 

програми з цих предметів, розроблені на основі модельної навчальної програми, 

затверджуються педагогічною радою закладу освіти. 

 

6. Рекомендовані форми організації освітнього процесу.  

 
Відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути 

організована за такими формами: 

-інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева); 

-індивідуальна ( екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється 

з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

дітей, їхніх особливих освітніх потреб. У рамках академічної свободи форми організації 

освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти . Вибір форм залежить 

від наявності необхідних ресурсів  (матеріально-технічного, кадрового, навчально-

методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо), а також форм 

здобуття освіти. За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за 

індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується 

на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що 

розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 

схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та 

підписується батьками.  

Очна:  основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та оцінювання 

досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу є  екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-

семінари, конференції,  спектаклі,  квести, інтерактивні уроки), інтегровані уроки, 

проблемний урок, відео-уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться 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. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.  

Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-

практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед 

вчителем. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та 

звітують за виконану роботу. 

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, 

отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями 

по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).  
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          Дистанційна: 

     Основною формою організації дистанційного навчання є проведення онлайн  уроків:   

асинхронне навчання  (коли учасники освітнього процесу не спілкуються у режимі реального 

часу, а обговорюють окремі етапи роботи через інтернет-ресурси та інші засоби дистанційної 

комунікації) та синхронне (де необхідна одночасна присутність всіх учасників процесу у 

віртуальному середовищі). 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 

Організація освітнього процесу в карантинних умовах та надзвичайних ситуацій: 

       Для організації дистанційного навчання навчальний заклад працює  відповідно до 

методичних рекомендацій, поданих у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 

№ 1/9-213; методичних рекомендацій «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. 

Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН , керуючись листом МОН України 

№ 1/9-609 від 02 листопада 2020 року «Щодо організації дистанційного навчання». 

      У зв'язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 

року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 

941/35224 (далі - Положення), МОН надає рекомендації закладам загальної середньої освіти 

(далі – заклади освіти) щодо організації освітнього процесу під час дистанційного навчання. 

Відповідно до цього Положення в рамках організації дистанційного навчання може 

здійснюватися: 

 забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою (як 

окремою формою здобуття освіти); 

 використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття повної 

загальної середньої освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, 

мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), у тому числі 

під час карантину та інших надзвичайних обставин. 

   У  школі    організовується  дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-

занять через Zoom, Skype, Google; заздалегідь записаних презентацій та відеоуроків  від 

вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної 

роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, 

наприклад, Google, Classroom, Microsoft Teams. 

При організації змішаного навчання поєднується формат очного навчання  з різними 

форматами електронного навчання (асинхронного або синхронного).  

 

 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77021/
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7. Опис  інструментарію оцінювання. 

 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

1.Кадрове забезпечення освітньої діяльності :  

-у 5-х класах працюють  25 вчителів з педагогічною освітою,  а саме: 15 вчителів 

вищої кваліфікаційної категорії,  з них  2 мають звання «вчитель методист», 5 мають звання  

«старший учитель»,  2  вчителя із кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії», 6 

вчителя з категорією «спеціаліст ІІ категорією», 2 вчителів з категорією «спеціаліст». 

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності представлено   методичними 

наробками вчителів,  дидактичними матеріалами, схемами, малюнками, таблицями, 

муляжами  тощо. Всі вчителі використовують навчально- методичну літературу, 

рекомендовану  до використання . 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. Освітня діяльність відбувається у   

22-х  навчальних кабінетах, які мають підключення до мережі інтернет. 6 з яких обладнані 

мультимедійною технікою, або мають інтерактивні комплекси, 4  комп’ютерні класи з 12 

учнівськими місцями та 1 – учительським. 4  спортивні зали, бібліотека з читальним залом. 

На І та ІІ поверхах будівлі  школи створено зони відпочинку, в коридорах  розміщені 

інформаційні стенди, які оновлюються і поповнюються. 

4. Якість проведення навчальних занять контролюється з боку адміністрації школи, згідно з 

перспективним планом контролю за  станом викладання предметів, аналізом роботи 

вчителів, що атестуються, наданням методичної допомоги молодим педагогам тощо. 

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться 

шляхом написання підсумкових контрольних робіт, тематичного, семестрового, річного 

оцінювань, участю  здобувачів освіти у шкільний, районних, міських етапах олімпіад, 

написанню робіт  МАН «Дослідник»; 

   Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази 

освітньої діяльності проводиться регулярно: вчителі приймають участь у засідання шкільних, 

районних методичних об’єднань,  міських семінарах, тренінгах; 

 Протягом навчального року відбувається постійний контроль за виконанням 

навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів.  У разі 

необхідності за підсумками семестрового оцінювання  розробляються  рекомендацій щодо  

покращення  рівня знань, умінь та навичок здобувачів освіти. 

6. Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища.  

Школа має практичного психолога, який проводить моніторинг стану сформованості 

освітнього середовища навчального закладу. Він (моніторинг) має на меті чіткий контроль 

розвитку освітнього середовища, в яке входять учні, вчителі та батьки.        

      Психолог  проводить  соціально-психологічну роботу за такими напрямами: 

діагностичний, консультаційний, корекційно-відновлювальний та розвивальний, 

просвітницький, прогностичний. Моніторинг освітнього середовища школи забезпечує 

оптимізацію взаємодії суб’єктів освітнього середовища на всіх рівнях. Перспективними є 

дослідження щодо збору діагностичної інформації (психологічного стану дитини/ вчителя, 

ціннісні орієнтації, адаптація, емоційний клімат в класі/ колективі) для зовнішнього та 

внутрішнього аналізу, а також соціально-педагогічний супровід дітей пільгових категорій. 
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 Відповідно до перспективного плану проходження курсової перепідготовки та 

атестації,  педагогічні працівники  1 раз на п’ять років   є слухачами на курсах підвищення 

кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. 

Грінченка  та підтверджують або підвищують свій  фаховий кваліфікаційний рівень.  

Принципи забезпечення якості: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти 

(політика щодо забезпечення якості): 

-  системності; 

-  об’єктивності; 

- безперервності; 

- перспективності; 

- гуманістичної спрямованості; 

- відкритості; 

- оперативності. 

Процедури забезпечення якості: 

-  розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд 

освітніх програм;  

-  забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх 

стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів 

світи; 

- щорічне оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, 

забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих 

процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом (інформаційний менеджмент); 

- забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та 

інші види діяльності закладу; 

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

Об’єкти моніторингу якості загальної середньої освіти : 

- зміст освіти; 

-рівень сформованості компетентностей (навчальних досягнень учнів); 

-рівень соціалізації здобувачів освіти; 

-засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей; 

-умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати. 

Оцінювання здобувачів освіти: 

      Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих 

курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Педагогічна рада 

закладу загальної середньої освіти приймає  рішення про оцінювання   результатів навчання 

складників вибіркового освітнього компонента. Оцінювання результатів навчання учнів має 

бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових 

результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. 

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними 

Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи 

та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством 
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освіти і науки України. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: 

поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова 

атестація. Річне оцінювання здійснюються за системою оцінювання, визначеною 

законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що 

видається учневі щороку. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 

здійснюється відповідно до вимог модельних програм із застосуванням таких основних форм 

і способів: 

усної( індивідуальне, групове, фронтальне опитування); письмової; цифрової ( у 

електронному форматі); практичної  ( експерементальні дослідження, навчальні проекти, 

виготовлення виробів тощо) наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до 

попереднього, а також додає нові. 

 Компоненти системи  внутрішнього забезпечення якості:  

- виконання  навчальних планів та освітньої програми (контроль за виконанням),  

-кадрове забезпечення освітньої діяльності (створення необхідних умов для 

підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників); 

-навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (оновлення методичної бази 

освітньої діяльності);  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в 

тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), якості 

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

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти. 

 

 Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

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

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати 

навчання  роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.  Очікувані 

результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досягаються з використанням 

діяльнісного підходу, проблемним навчанням, проектними технологіями, ситуаційними 

вправами, інтерактивними формами навчання. 

До ключових компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння: 

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, 

ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної мови, типів мовної 

взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та художніх текстів, медіатекстів 

тощо; 

здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема 

аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та 

використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних 

поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей; 

відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на всій 

території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних 

цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження; 
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2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає вміння: 

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, 

ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей основних стилів і жанрів мовлення, 

типів мовної взаємодії; 

здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема 

аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в усній та письмовій 

комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних 

цінностей; 

відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних 

цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження, спираючись на 

особливості міжкультурної комунікації та досвід комунікації державною мовою; 

відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та обговорювати 

факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та переконання в усній і письмовій формі у 

різних особистісних і соціальних контекстах (побутових, навчальних, громадських тощо), 

спираючись на мовний і мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні 

реалії та особливості міжкультурної комунікації; 

3) математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і застосовувати 

математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра проблем у повсякденному 

житті; моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичного апарату; 

усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають 

формування наукового світогляду; здатність і готовність застосовувати відповідний 

комплекс наукових знань і методологій для пояснення світу природи; набуття досвіду 

дослідження природи та формулювання доказових висновків на основі отриманої інформації; 

розуміння змін, зумовлених людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої 

діяльності; 

5) інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати труднощі; 

відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, родині, громаді тощо; 

спроможність визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в собі 

стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати успіхів; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ 

природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил поведінки на 

природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння контексту і взаємозв’язку 

господарської діяльності і важливості збереження природи для забезпечення сталого 

розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає впевнене, критичне і 

відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; 

здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших 

життєвих ситуаціях, дотримуючись принципів академічної доброчесності; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати власні 

потреби та ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати різні способи розвитку 

компетентностей, знаходити можливості для навчання і саморозвитку; спроможність 

навчатися і працювати в колективі та самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати 

його, ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають: 
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спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадському та 

суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу, спираючись на розуміння 

загальнолюдських і суспільних цінностей, соціальних, правових, економічних і політичних 

принципів, ідей сталого розвитку суспільства, співіснування людей та спільнот у 

глобальному світі, критичне осмислення основних подій національної, європейської та 

світової історії, усвідомлення їх впливу на світогляд громадянина та його 

самоідентифікацію; 

виявлення поваги до інших, толерантність, уміння конструктивно співпрацювати, 

співпереживати, долати стрес і діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними 

проявами дискримінації; дбайливе ставлення до особистого, соціального здоров’я, 

усвідомлення особистих відчуттів і почуттів, здатність дослухатися до внутрішніх потреб; 

дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки та спілкування, що є 

загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах та ґрунтуються на спільних 

моральних цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності; 

10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого інтересу до 

опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до 

культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин, 

інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі 

ідей у різних культурах через різні види мистецтва та інші культурні форми; прагнення до 

розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами культури і мистецтва; 

11) підприємливість і фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 

спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для 

інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до активної участі в житті суспільства, 

керування власним життям і кар’єрою; уміння розв’язувати проблеми; готовність брати 

відповідальність за прийняті рішення; здатність працювати в команді для планування і 

реалізації проектів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність, тощо. 

Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі вміння: 

1) читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, інтелектуального, 

естетичного сприймання і усвідомлення прочитаного, розуміння інформації, записаної 

(переданої) у різний спосіб або відтвореної технічними пристроями, що охоплює, зокрема, 

уміння виявляти приховану і очевидну інформацію, висловлювати припущення, доводити 

надійність аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, 

висловлювати ідеї, пов’язані з розумінням тексту після його аналізу і добору 

контраргументів; 

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно передавати 

власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників комунікації, обираючи 

для цього відповідні мовленнєві стратегії; 

3) критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ, 

подій, ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та оцінювати доказовість і вагомість 

аргументів у судженнях, зважати на протилежні думки та контраргументи, розрізняти факти, 

їх інтерпретації, розпізнавати спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні 

ресурси і способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації; 

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність висловлювати 

послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків, що є 

виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, 

доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування власних знань для 

створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї; 
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6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень для 

розв’язання проблем, активну участь у різних видах діяльності, їх ініціювання, прагнення до 

лідерства, уміння брати на себе відповідальність; 

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні 

емоції та емоційний стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно реагувати на 

конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати в діяльності, 

налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну комунікацію, 

зосередження уваги, продуктивну діяльність; 

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, 

зважаючи на істотні фактори; 

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання проблем на 

основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, досягнення 

поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків та наслідків; 

10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні ситуації, 

формулювати проблеми, висувати гіпотези, практично їх перевіряти та обґрунтовувати, 

здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та аргументувати рішення; 

11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги взаємодії 

під час спільної діяльності, планувати власну та групову роботу, підтримувати учасників 

групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення спільної мети. 
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