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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розділ 1 

Призначення закладу освіти та засіб його реалізації 

 

Чудейський ліцей №1 є навчальним закладом, який перебуває у 

комунальній власності і діє на підставі Статуту, затвердженний рішенням ІІ 

сесії VІІІ скликання №30-2/2020 Чудейської сільської ради Чернівецького 

району Чернівецької області від 09.12.2020 р. 

Територія обслуговування закладу включає мікрорайон (кути) с Чудей: 

Пуздрени, Пожожени,Бурлени,Чоканени.Згідно чинного законодавства школа 

формує багатомірний освітній простір для дітей та підлітків віком від 6 до 17 

років, здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм 

трьох ступенів освіти, визначених Типовим положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад: 

I ступінь - початкова загальна освіта(1-4 кл.,забезпечується 

здобуття початкової освіти); 

II ступінь – основна(базова) загальна освіта(5-9 кл.,базова середня 

освіта); 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта (10-11 кл.,повна 

загальна середня освіта) 

і надає можливість здобувати освіту за денною, індивідуальною, інклюзивною 

, екстернатною та дистаційною формами навчання. 

Мова викладання румунська.  

Предмети історія України, фізична культура та ЗУ викладається 

державною мовою – українською. 

Кількість класів – 17; кількість здобувачив освіти –324 . 

 Школа співпрацює з дошкільними  закладами «Веночок» і «Веселка», 

розташованими на території обслуговування, та забезпечує наступність і 

безперервність освітньої діяльності. 

 Головна мета навчального закладу – забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти. 

      Метою діяльності ліцею є надання якісної повної загальної середньої 

освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпечення їх всебічного 

розвитку, виховання і самореалізації 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 шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 

        Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне 



та системне мислення, здатність логічне обґрунтовувати позицію, творчість, 

ініціативність, вміння конструктивне керувати емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з 

іншими людьми. 

           Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу 

є засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту 

загальноосвітніх  програм. 

      У той же час заклад має у своими розпорядженні додаткові засоби 

реалізації свого призначення, а саме: 

-уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють 

загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний 

світогляд; 

-надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності 

(інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо); 

-поглиблене вивчення української  мови; 

-надання здобувачам освіти можливості вибору профілю навчання, темпу 

засвоєння навчального матеріалу; 

-оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності. 

        Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: 

• формування у здобувачів освіти сучасної наукової картини світу; 

• виховання працьовитості, любові до природи; 

• розвиток  національної самосвідомості; 

• формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та 

перетворення суспільства; 

• інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; 

• рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації 

особистості до життя в суспільстві; 

• виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до 

культурних традицій та особливостей інших народів в умовах 

багатонаціональної держави; 

• створення основи для усвідомленого відповідального вибору та 

наступного освоєння професійних освітніх програм; 

• формування потреби здобувачів освіти до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення тощо 

• надання рівного доступу до освіти дітям з особливими потребами. 

           Зарахування здобувачів освіти до всіх класів здійснюється без 

проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. 

          Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту" не більше 30 учнів. 



Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

06.03.2002 за № 229/6517) при кількості учнів більше 25 з трудового навчання 

та 27 і зазначений для кожного ступеня окремо. 

Основним засобом реалізації призначення навчального закладу є 

засвоєння здобувачів освіти обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх 

програм. Додатковими засобами є: 

• уведення в навчальний план  курсів за вибором і факультативних курсів, 

що сприяють до профільній підготовці, загальнокультурному розвитку 

особистості та формують гуманістичний світогляд;  

• надання здобувачів освіти можливості спробувати себе в різних видах 

діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо) у 

мережі гуртків, спортивних секцій та учнівських об’єднань; 

• надання здобувачів освіти можливості вибору профілю навчання, темпу 

засвоєння навчального матеріалу; 

• надання додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, 

передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

№ 796  зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.05.2015 № 305 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної 

форми власності», зокрема відкриття груп продовженого дня на платній 

основі. 

 

Освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки 

окремих предметів, курсів за вибором, а також логічної послідовності їх 

вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-4); 

очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках 

навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН (додаток ,додаток 

6);  

форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою. 

            Чудейський ліцей №1 є закладом, який має глибоке столітнє історичне 

коріння, розвиває національну культуру та мову, спираючись на традиції, 

родинні цінності поліетнічного і полікультурного середовища села. Ми 

прагнемо зробити наших випускників конкурентоспроможними на 

національному і світовому ринках праці, а для цього озброюємо їх знанням 

сучасних інформаційних технологій, іноземних мов, фінансовою грамотністю. 

Створюючи новий стиль сучасної школи, ми прагнемо зберегти власне 

непересічне обличчя, все те найкраще, що із вдячністю і любов’ю згадують 



наші випускники у різних куточках світу. 

Розділ 2. 

Форми здобуття повної загальної середньої освіти у закладі 

            Форми здобуття освіти перелічені у ст. 9 Закону України «Про освіту». 

Основними формами здобуття освіти є: 

✓ інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева 

✓ індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж, на робочому місці (на виробництві) 

✓ дуальна 

         Порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою, 

що організовується у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та 

інших закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти на певному рівні освіти (далі – заклади освіти) окреслено у Положенні 

про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти.(наказ МОН 

України від 23.04.2019   № 536 «Про затвердження  Положення про 

інституційну форму здобуття загальної середньої освіти».) 

         Права та обов’язки учасників освітнього процесу при організації 

навчання за інституційною формою визначаються законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами у сфері загальної середньої освіти. 

         Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється 

відповідно до освітньої програми закладу освіти. 

Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, 

мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної 

середньої освіти. 

         Державна підсумкова  атестація  та звільнення від неї осіб, що 

здобувають освіту за інституційною формою, здійснюються відповідно 

до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

         Організація здобуття загальної середньої освіти в Чудейський ліцей №1 

відбувається за денною формою, яка є основною формою здобуття повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня. 

         Індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, 

сімейна, педагогічний патронаж) може організовуватися в закладі відповідно 

до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах» (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 січня 2016 року № 8»), від 10 липня 2019 року № 955, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 

852/33823. 

  для організації будь-якої форми здобуття освіти можуть 

застосовуватися технології дистанційного навчання відповідно до 



наказу МОН України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання 

організації дистанційного навчання». 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти (далі – Положення), затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08 вересня 2020 року № 1115, розширює можливості при 

використанні технологій дистанційного навчання під час організації всіх форм 

здобуття освіти. 

Відповідно до п.п. 5 п. 2 р. ІІІ Положення «Технології дистанційного 

навчання під час організації здобуття освіти за різними формами можуть 

використовуватися для забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших 

обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти (далі 

– надзвичайні обставини)». 

Згідно з п. 3. р. ІІІ Положення «Рішення про використання технологій 

дистанційного навчання в освітньому процесі відповідно до пункту 2 цього 

розділу приймається педагогічною радою закладу освіти до початку 

навчального року або упродовж навчального року у випадку настання 

обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання. Під час дії карантинних обмежень 

(застосування протиепідемічних заходів) освітній процес у закладі освіти за 

рішенням педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі 

теми з навчального предмету (інтегрованого курсу) частиною учнів класу 

вивчаються очно, іншою частиною учнів класу - дистанційно (в асинхронному 

режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом проведення 

консультацій в синхронному режимі). При цьому для учнів визначається 

черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних 

умов для здобуття освіти». 

Під час організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання учитель зобов’язаний дотримуватися розкладу. Разом 

із цим, треба пам’ятати, що діти не можуть безперервно сидіти перед 

монітором і слухати лекції. Також онлайн-навчання трохи обмежує методи 

роботи (хоча й тут їх достатньо), тому краще чергувати синхронні та 

асинхронні уроки. Вчитель може дати тему, і наступного уроку діти можуть 

працювати з підручником. Адже відповідно до абзацу 2, частини 7, розділу І 

Положення “У синхронному режимі організовується не менше 30% 

навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, решта 

навчального часу організовується в асинхронному режимі». 

З метою належної організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання рекомендуємо для використання 

нормативно-правове та методичне забезпечення: 

Наказ МОНУ від 8 вересня 2020 року №1115, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання 



організації дистанційного навчання» 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/0dee2327760126c4906d2960ee5b4cd9.pdf) 

Лист МОНУ від 02 листопада 2020 року № 1/9-609 "Щодо організації 

дистанційного навчання" 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/0441a8a5da562e20d047612bd527d97e.pdf) 

Посібник МОНУ "Організація дистанційного навчання в школі: 

методичні рекомендації" 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf) 

    На початку 2021/2022 навчального року, задля забезпечення якісного 

виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, 

пропонуємо приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого 

матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання». Для цього може 

бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) опитування в 3-11-х 

класах з основних навчальних предметів. Звертаємо увагу на важливість 

виявлення рівня опанування учнями з обмеженими освітніми потребами 

навчального матеріалу.  

З метою розмежування дітей у часі пропонуємо у розкладі занять 

передбачити можливість визначення різного часу початку і закінчення занять 

(перерв) для різних класів та груп (тривалість уроків для різних вікових 

категорій учнів різна: 1 кл. – 35 хв.; 2-4 кл. – 40 хв.; 5-11 кл. – 45 хв., але в 

умовах пандемії – може визначатись рішенням педради). 

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та 

дистанційного навчання пропонуємо під час календарно - тематичного 

планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах 

виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання 

програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових 

вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на 

відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу 

здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання. 

Організація інклюзивного навчання в закладі регламентується постановами 

КМУ від 15.08.2011 № 872 (далі -Порядок), зі змінами від 09.08.2017 № 588 

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах»,якими визначено організаційні засади 

діяльності інклюзивних класів та форму індивідуальних програм розвитку 

дитини з ООП. Зарахування дітей з ООП до класів з інклюзивним навчанням 

здійснюється в установленому порядку на підставі заяви батьків або законних 

представників дитини з особливими освітніми потребами та висновку 

інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку дитини. 

Звертаємо увагу, що вищезазначеним Порядком унормовано кількість дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі, яка має становити не 

більше трьох осіб. Відповідно до Порядку та листа МОНУ від 05.02.2018 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/0dee2327760126c4906d2960ee5b4cd9.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/0441a8a5da562e20d047612bd527d97e.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf


№2.5-281 в ІПР зазначається кількість годин (3-8) та напрями проведення 

корекційно-розвиткових занять. Тривалість корекційно-розвиткових занять 

становить: 20-25 хв. – це тривалість додаткового індивідуального корекційно-

розвиткового заняття, 35-40 хв. – групового. Години, визначені в ІПР для 

проведення корекційно-розвиткових занять не враховуються під час 

визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження 

учнів з ООП. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг можуть надаватися як штатними працівниками закладу,так i 

залученими фахівцями, зокрема: працівниками ІРЦ, спеціальних 

шкіл,навчально-реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших 

закладів. Відповідно до листа МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 з фахівцями, які 

надають додаткові послуги, заклад освіти укладає цивільно-правові угоди. 

Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних i корекційно-

розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах освіти та Перелік фахівців, які проводять (надають)додаткові 

психолого-педагогічні i корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з 

особливими освітніми потребами у закладах освіти, визначено у додатках 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, затверджених постановою КМУ від 14.02.2017 № 88 (зі 

змінами).При потребі (зокрема, у разі пропуску дитиною з поважних причин 

великої кількості навчальних днів), виконання освітньої програми 

забезпечується шляхом реалізації для учня індивідуальної освітньої траєкторії, 

що може бути реалізована в закладі через індивідуальний навчальний план  (ст. 

53 Закону України «Про освіту»). Проведення корекційно-розвиткових занять 

у такому випадку можна здійснювати в канікулярний період впродовж 

навчального року, попередньо погодивши це з батьками. Проте, організація 

освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учня та має 

забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. 

                Розділ 3 

Опис "моделі" випускника школи  

Головні компетенції, якими озброює учнів наш ліцей – це вміння 

самостійно знаходити і критично опрацьовувати потрібну інформацію, 

здобувати освіту упродовж всього життя.  У результаті реалізації обраних 

школою освітніх програм та усієї діяльності школи ми бачимо випускника як 

освічену, комунікабельну особистість, що може самореалізуватися в житті і 

творити це життя. Це людина з чіткою громадянською позицією, українець і 

водночас громадянин світу. Перевагами освіти у нашій школі є вивчення 

кількох мов: державної української, англійської , французької, румунської ,а 

також високий рівень викладання фізичної культури, що прищеплює навички 

здорового способу життя, розвиває навички роботи в команді та лідерські 

якості. Крім того, наш випускник – це людина високої загальної культури, 

тому що ми географічно близькі до районному центрі та обласному центрі 

міста Чернівці і використовуємо в освітньому процесі весь їхній  соціально-



культурний потенціал, музеї, театри та історичні пам’ятки є освітнім 

середовищем, яке надає кожному додаткові можливості для творчого 

зростання. 

Наш випускник, який має бажання і амбіції до науково-дослідної 

діяльності, здобуває досвід досліджень, аргументації та публічних виступів у 

шкільному осередку БМА   під керівництвом досвідчених педагогів та 

залучених до співпраці науковців. Крім того, беручи участь у різноманітних 

предметних конкурсах і олімпіадах, випускник має можливість професійні 

зорієнтуватися і обрати для себе предмети для складання ЗНО.  

Наш випускник навчається з радістю і задоволенням, поважає і цінує 

освіту, опановуває обов’язковий мінімум загальноосвітніх навчальних 

програм та навчається самостійно поповнювати знання у сферах, які цікавлять 

його особисто, і відкривають перед ним нові горизонти пізнання та життєву 

дорогу професійного зростання.  

 

Розділ 4 

Цілі та задачі освітнього процесу школи  

На 2021/2022 навчальний рік перед ліцею поставлені такі цілі освітнього 

процесу: 

• забезпечити засвоєння здобувачів освіти обов'язкового мінімуму змісту 

початкової, основної(базової), середньої (повної) загальної освіти на 

рівні вимог державного освітнього стандарту; 

• гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів; 

• створити основу для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві, 

для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних 

освітніх програм; 

• формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти навчальної 

діяльності; 

• забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я здобувачів освіти. 

 

Розділ 5 

Навчальний план та його обґрунтування 

Робочий навчальний план (додатки 1,5,6 ) дає цілісне уявлення про зміст 

і структуру кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 

окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме 

тижневе навантаження учнів та передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.  

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на 

державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативний складник, 

який враховує  здобувачів освіти особливості організації освітнього процесу 

та індивідуальних освітніх потреб , особливості регіону, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення та в якій передбачено додаткові 

години на вивчення курсів за вибором та факультативів.  



Варіативний складник навчальних планів використовується на 

підсилення вивчення предметів, запровадження факультативів. 

Варіативність змісту освіти реалізується також через запровадження в 

навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення 

освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. 

Для кожного з трьох ступенів окремо обґрунтовано зміст навчального 

плану школи як механізм реалізації змісту освіти та одного з основних засобів 

формування "моделі" випускника кожного ступеня навчання. При формуванні 

варіативного складника навчального плану педагогічний колектив ліцею 

намагався  максимально врахувати освітні потреби здобувачів освіти та їх 

батьків. 

Навчальний план зорієнтований на роботу ліцею за 5-денним 

навчальними тижнем. Заняття проводяться  в одну зміну. 

 

Розділ 6 

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в 

ньому педагогічних технологій 

Особливості організації навчальної та поза навчальної діяльності, що 

забезпечують інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, 

додаткових освітніх послуг і виховних заходів у єдину освітню програму, що 

дозволяє одержати запланований результат освіти –  "модель" випускника – 

описані далі для кожного ступеня освіти окремо. 

Обґрунтування існуючої організації освітнього процесу на кожному 

рівні навчання відбиває цільовий аспект, співвідношення та особливості 

організації навчальної і поза навчальної діяльності; необхідність використання 

тих чи інших освітніх технологій. 

 

Розділ 7 

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

На рівні закладу розроблена система показників, що дозволяє судити про 

те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки 

реальний "продукт" діяльності ліцею відповідає ідеальній "моделі" 

випускника. 

Об’єктами контролю є навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності і якість проведення навчальних занять та моніторинг досягнення 

здобувачів освіти результатів навчання (компетентностей), який проводиться 

згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.  

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи О.В.Іліуц, яка 

здійснює:  

організацію методичного супроводу та оновлення методичної бази 

освітньої діяльності; 



контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти , розробку рекомендацій щодо 

їх покращення; 

моніторинг та оптимізацію соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах 

та післядипломну курсову підготовку. 

Для кожного ступеня  освіти окремо описані інструменти системи 

контролю забезпечення якості. Процедури та періодичність контролю 

відповідають вимогам методичних рекомендацій з викладання окремих 

предметів. 

 

Розділ 8 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Для досягнення прогнозованого результату роботи ліцей на кожному 

рівні навчання використовує відповідне програмно-методичне забезпечення, 

рекомендоване Міністерством освіти і науки України (додатки 2,7-9 ). 

Освітній заклад відібрав для реалізації змісту освіти та забезпечення його 

якості також низку програм курсів за вибором та факультативів, які мають 

відповідні грифи не пізніше 2017 року. Повний опис програмно-методичного 

забезпечення є в додатках освітніх програм для кожного ступеня.  

 

Розділ 9 

Структура навчального року 

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2021/2022 навчальний рік розпочнеться 01 вересня святом «День знань» і 

закінчиться згідно зі статтею 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту» проведенням державної підсумкової атестації для здобувачів освіти 4-

х класів, 9-х класів та 11-го класу, форму і терміни якої Міністерством освіти 

і науки України буде затверджено додатково, та врученням здобувачам освіти  

9-х, 11-го класу документів про освіту. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 01 вересня до 30 грудня 2021 р., 

ІІ семестр – з 10 січня по 01 червня 2022 р.. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

 осінні з 25 жовтня по 01 листопада, 

 зимові з 31 грудня по 09 січня, 

весняні з 21 по 29 березня. 

 Навчальні екскурсії для здобувачів освіти 1-4 класів та навчальна 

практика для здобувачів освіти 5-8,10 класів у 2021/2022 навчальному році 

організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства 

освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 



та згідно рішення педради від 31.09.2021 р., протокол № 1, проводяться 

протягом навчального року. 

 У структурі навчального року можливі зміни. 

 

 
 

                                    Освітня програма І ступення 

 

Загальні положення 

   

          З набранням чинності Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017        

року №2145- VІІІ (далі - Закон), Міністерство освіти і науки України поетапно 

оновлює державні стандарти повної загальної середньої освіти відповідно до      

потреб забезпечення всебічного розвитку, виховання та соціалізації 

особистостей учнів, формування в них ключових компетентностей, 

необхідних             кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. 

           Освітня програма Чудейського ліцею №1 для 1-4 класів 

(початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту» ,Концепції реалізації державної 

політики у cфеpi реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням 

Кабінету мiністрів України  14.12.2016 № 988), на основі Типової 

освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. затвержена рішінням Колегії MОНУ від 

22.02.2018p, наказами МОНУ №1272,08.10.2019; № 1273, 08.10.2019,наказу 

МОН  України  від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української 

школи». 

       Освітня програма початкової освіти (далі - освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти 

(далі – Державний стандарт,додоток 3 ).  

 Освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які 

натепер подані в рамках навчальних планів (додаток 1); 

очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках 

навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 4; пропонований зміст 

навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 



вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  Освітньою 

програмою. 

  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін.  

           

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти : 

1-А класу закладу складає  805   годин/навчальний рік (23 год. на 

тиждень);  

1-Б класу закладу складає  805   годин/навчальний рік (23 год. на 

тиждень); 

2-А класу-875 годин/навчальний рік (25 год. на тиждень); 

2-Б класу-875 годин/навчальний рік (25 год. на тиждень); 

3 –А клас – 910 годин/навчальний рік (26 год. на тиждень); 

3 –Б клас – 910 годин/навчальний рік (26 год. на тиждень); 

4 клас – 910 годин/навчальний рік (26 год. на тиждень). 

 

       Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 1-4-х 

класів закладу складає  6090   годин/навчальний рік: 

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено 

у навчальних планах закладу  І ступеня (далі –навчальний план,додаток 1), 

який був складений за Типовими освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти І ступеня,затвердженими наказами МОН України від 

08.10.2019.03.2018 р. № 1272(1-2 кл.), 08.10.2019р.№1273(3-4 кл.) за 

Освітньої програми, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани початкової освіти 

передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантнго 

складника, сформованого на державному рівні, який  є спільний для всіх 

закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм 

власності, та варіативного складника.  

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантного, так і варіативного складників, які в обов'язковому порядку 

фінансуються. 

У 1-4 кл. освітня галузь "Мовно- літературна" у навчальному плані 

реалізується через окремі предмети "Українська мова (Усний курс)" у 1 кл та 

«навчання грамотиу 2 кл., «Українська мова та укр. літ. читання» у 3-4 кл.; 

"Румунська мова (Навчання грамоти)" у 1 кл та «мова и читання » 

інтегрований курс у 2 кл., «Румунська мова та рум. літ. читання» у 3-4 кл. 

"Іншомовна освіта"(французька 1-х,3-х,4кл. та англійська у 2-х кл. 

).Математична галузь реалізується через предмет «Математика». 



Освітні галузі "Природнича", "Соціальна і здоров’язбережувальна", 

"Громодянська та історична"реалізуються через  предмет "Я досліджую світ". 

"Технологічна"  -окремо. У 2-4 кл."Інформатична " галузь реалізується через  

предмет «Інформатика». 

"Мистецька" галузь реалізується через окремі предмети "Музичне 

мистецтво" та "Образотворче мистецтво". 

"Фізкультурна" галузь реалізується через  предмет "Фізична культура".  

        З метою покращення якості знань, умінь та навичок  учнів 3-4 кл. з 

румунської мови, за рахунок варіативного складника, збільшити кількість 

тижневих годин на підсилення даного предмету на 1 годину у   3-А кл., 3-Б 

кл.,4 кл. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

з румунської мови здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин 

фіксується у календарному плані, який затверджується директором закладу 

освіти , погоджується його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у 

частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого 

використано зазначені години. 

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір 

для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. 

           На підставі  заяв батьків та за рішенням педагогічної ради (Протокол № 

8 від 03.06.2016 р.),рішення батьківського комітету (протокол №2 від 

02.06.2016р.)прийнято рішення щодо вивчення англійської мови з 1 класу  в 

2020/2021н.р., у зв’язку з чим (у 2 кл. в 2021/2022 н.р.)   викладатиметься 

іноземна мова – англійська; у1-х,3-4-х кл-французька.  

         У початковій ланці  здійснюватися поділ класів на групи при вивченні 

окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 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»,  зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517),а саме діліться 

на групи 4 кл. з інформатики (наповн.20 і більше учнів). 

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачив 

ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 

класі- 35 хвилин; у 2-4 класах – 40 хвилин.(ДСанПіН 5.52.008-01) 

З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку 

молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження 

вчителів початкових класів-збільшувати тривалість перерв між уроків. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів .(ДСанПіН 5.52.008-01) 



Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. 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 інваріантного та варіативного 

складників навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична 

культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно 

до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної 

бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних 

традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі 

види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, тощо.  

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх 

навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних 

школах тощо). Так, у закладу  за рішенням педагогічної ради (Протокол №1від 

31.08.2021 р.) при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх 

навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у 

позашкільних закладах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту". 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. Школа працює в одну зміну. 

Мова навчання – румунська. 

                             Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчителі у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. 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. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: 

змістовно-інформаційних, 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.  

 

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи 

здійснюється вербально. У 1-2-х класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4-х класах застосовуеться формувальне i 

підсумкове . 

 Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що 

здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень 

учня/учениці, фіксується в свідоцтві досягнень. Словесні судження 

(характеристики) з рекомендаціями (за потреби) щодо результатів виконаних 

робіт можуть бути зафіксовані у робочих зошитах/ на аркушах з виконаними 

завданнями. Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік 

у свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні. 

Прогрес здобувачів освіти протягом року відслідковується за 

щоденниками педагогічних спостережень та учнівським портфоліо, 

результатами діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно 

орієнтовані завдання. Діагностувальні роботи можуть бути усними чи 

письмовими, у формі тестових завдань чи комбіновані,можуть передбачати 

практичну роботу тощо. Форму роботи, зміст завдань,спосіб зворотного 

зв’язку учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. 

Обсяг діагностувальних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу 

на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до 

виконання того чи іншого завдання. У 3 класі тривалість виконання 

діагностувальної роботи не повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв 

інструктаж, 35 хв – виконання роботи). Протягом навчального дня 

рекомендовано проводити не більше 1 діагностувальної роботи. З метою 

уникнення збігів часу проведення діагностувальних робіт терміни необхідно 

враховувати і узгоджувати під час календарно-тематичного планування. 

Ураховуючи можливість коригування термінів виконання календарно-

тематичного плану і 20 % резервного часу програми, дата проведення 

діагностувальної роботи може бути змінена на підставі аналізу результатів 

спостережень у процесі формувального оцінювання. Результати 

діагностувальних робіт зберігаються у портфоліо учня і не фіксуються у 

класному журналі. Оцінювання результатів навчання здійснюється наприкінці 

вивчення теми, кількох тем або логічно завершеної частини змісту навчальної 

програми предмета вивчення навчального року. Свідоцтво досягнень 

вкладається в особову справу учня. При цьому необхідно дотримуватись 

вимог статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіти» щодо 

права здобувачів освіти на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, 

недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання. В 

роботі використовувати наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 



навчання учнів 1-4 класів  закладів загальної середньої освіти». 

  

 

 Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов: індивідуального навчання або 

інклюзивного навчання. 

                                 Перелік освітніх галузей. 

 Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавча 

Мистецька 

Математична 

Природнична 

Технологічна 

Фізкультурна 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах(додаток 6). 

 

 

 

Рекомендуються таки форми організації освітнього процесу.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у 

межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватися та 

розширюватися 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. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій 

школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 20); 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності– Державний 

стандарт(додаток 3), навчальні програми (додаток 2), підручники, які мають 

гриф МОН, у тому числі для 1-4 кл; 



матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності– для 

здобувачів освіти початкової ланці  створено цілісне і креативне освітнє 

середовище згідно вимог НУШ, за кожним класом закріплено окремий 

кабінет; 

           якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення 

навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;  

моніторинг досягнення здобувачів освіти результатів навчання 

(компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм  та 

відбувається в процесі контролю. Об’єктами контролю у процесі навчання у 

початковій школі є складники предметних компетентностей: знання про 

предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; 

вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; 

ціннісні ставлення. 

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. 

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати 

досягнення здобувачів освіти результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. 

           Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі 

Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним 

органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти 

та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору 

учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші 

компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими 

освітніми потребами. 

      Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими 

освітніми потребами. Освітня програма  Чудейського ліцею №1 І ступеня 

(початкова освіта) для осіб з особливими освітніми потребами розроблена на 

виконання навчального плану закладу  І ступеня (додаток 1), який був 

складений за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої 

освіти І ступеня,затвердженими наказами МОН України від  

08.10.2019р.№1273 (3-4 кл.) за Освітньої програми, розроблена під 

керівництвом О.Я.Савченко. 

     Індивідуальна форма навчання за станом здоров’я згідно заяви батьків , 

довідки ЛКК та за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру надана 

учениці 3-Б класу Падурі Валентині (додатки 10-12 ).  



          Освітня програма закладу освіти І ступеня та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, 

оприлюднені на веб-сайті закладу освіти  

На основі освітньої програми складено та затверджено робочий 

навчальний план закладу освіти І ступеня, що конкретизує організацію 

освітнього процесу (додаток №1 ). 

 
 

Додаток № 1 

                        до Освітньої програми 

         Чудейського ліцею№ 1                      

Затверджую  

Директор 

                              Чудейського ліцею№ 1                                                                          

___________Петрашеску Р.Е. 

« 01 » вересня 2021 р. 

Навчальний план     Чудейського ліцею№ 1  

з навчанням  румунською  мовою для 1-4 класів на 2021/2022 н.р 
(Відповідно до наказу МОН України від 08.10.2010 р.№ 1272,№1273 , за Освітньої 

програми,розроблена під керівництвом О.Я.Савченко) 
Назва освітньої галузі Предмети Кількість годин на тиждень/на рік 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4 Всьогго 

Інваріантний  складник  
Мовно-літературна, у тому 

числі: 
 385 385 385 385 385 385 385 77/2695 

 українська мова та 

література 

Українська  

мова 

(Усний курс) 

5/175 5/175 - 

 

- 

 
- -   

Українська  

мова 

(Навчання 

грамоти ) 

- - 5/175 5/175 - -   

 Інтегрований 

курс «Укрїнська 

мова» 

- - - - 6/210 6/210 6/210  

румунська мова та 

література 

Румунська мова 

(Навчання 

грамоти) 

5/175 5/175 - 

 

- 

 
- -   

Інтегрований курс 

«Румунська мова та 

читання» 

- - 4/140 

 

4/140 

 

3+1/105 

 
3+1/105 3+1/105  

 іншомовна освіта Іноземна 

мова(англ., 

французька) 

- 

1/35 

 

- 

1/35 

 

2/70 

- 

2/70 

- 

- 

2/70 
 

2/70 
 

2/70 
- 

 

Математична Математика 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 28/980 

Природнична 

Соціальна і 

здоров∙язбережувальна 

Громодянська та 

історична 

 

 

Я досліджую 

світ 

 

 

 

2/105 

 

 

 

 

 

 

2/105 

 

 

 

 

 

3/140 

 

 

 

 

 

 

3/140 

 

 

 

 

 

 

3/140 

 

 

 

 

 

 

3/140 

 

 

      

 

 

 

3/140 

 

 

      

 

 

26/910 

Технологічна  1 1 1 1 1      1      1  

 Інформатична           - - - 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

 Мистецька Музичне 

мистецтво 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 7/245 



                

Образотворче 

мистецтво 

1/35 

 

1/35 1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 
1/35               1/35       7/245 

 

Фізкультурна* Фізична 

культура 

3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105*   21/735 

Варіативний складник 
Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, курсів за 

вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та 

групових занять 

  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

   1/35 

на 

рум.м. 

1/35 

на 

рум.м. 
 

 
1/35 

на 

рум.м 

3/105 

 

Загальна кількість навчальних годин 

,що фінансуються з бюджету(без 

урахування поділу на групи) 

  

23/805 

 

23/805 

 

25/875 

 

25/875 
 

26/910 

 
26/910 

 
26/910 

174/ 

6090 
 

Гранично допустиме тижневе/річне 

навчальне навантаження здобувача 

освіти 

 

  

20/700 

 

20/700 

 

22/770 

 

22/770 
 

23/805 

 
23/805 

 
23/805 

153/ 

5355 
 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навчального навантаження учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

 до Освітньої програми І ступеня  

Чудейського ліцею№1, 

 складений відповідно до додатка наказу МОН 

 України від 20.04.2018 № 407  

Перелік навчальних програм для учнів 1-4 класів 

(затверджені наказом МОН від 20.04.2018 № 407 ,додаток №3) 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням румунською (молдовською) мовою 

3–4 класи 

2.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

3. Румунська мова та літературне читання. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання 

3–4 клас 



4. Іноземні мови. Навчальні програми для 3–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

5.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 3–4 класи 

6. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 3–4 класів 

7.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 3–4 класи 

8. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

9. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

10. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

11. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

12. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

13. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 класи 

14. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 3–4 класи 

 

Додаток 3 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова, мова відповідних 

корінних народів та національних меншин, літератури) 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення 

життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях 

Сприймає усну 

інформацію 

сприймає усну інформацію; 

перепитує, виявляючи увагу; 

доречно реагує [2 МОВ 1.1] 

критично сприймає інформацію 

для досягнення різних цілей; 

уточнює інформацію з огляду 

на ситуацію [4 МОВ 1.1] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n5


Перетворює усну 

інформацію в різні форми 

повідомлень 

відтворює основний зміст 

усного повідомлення 

відповідно до мети; на основі 

почутого малює/добирає 

ілюстрації; передає 

інформацію графічно [2 МОВ 

1.2] 

на основі почутого створює 

асоціативні схеми, таблиці; 

стисло і вибірково передає зміст 

почутого; переказує текст за 

різними завданнями [4 МОВ 

1.2] 

Виокремлює інформацію виокремлює цікаву для себе 

інформацію; передає її іншим 

особам [2 МОВ 1.3] 

виокремлює необхідну 

інформацію з різних усних 

джерел, зокрема медіатекстів, 

для створення власного 

висловлювання з конкретною 

метою [4 МОВ 1.3] 

Аналізує та інтерпретує 

усну інформацію 

розпізнає ключові слова і 

фрази в усному повідомленні, 

виділяє їх голосом у власному 

мовленні; пояснює, чому 

інформація зацікавила; за 

допомогою вчителя виявляє 

очевидні ідеї у простих 

текстах, медіатекстах [2 МОВ 

1.4] 

визначає та обговорює цілі, 

основні ідеї та окремі деталі 

усної інформації; пояснює зміст 

і форму текстів, зокрема 

медіатекстів, пов’язує, зіставляє 

із власними спостереженнями, 

життєвим досвідом, враховує 

думки інших осіб [4 МОВ 1.4] 

Оцінює усну інформацію висловлює думки щодо усного 

повідомлення, простого тексту, 

медіатексту; намагається 

пояснити свої вподобання; 

звертається до дорослих за 

підтвердженням правдивості 

інформації [2 МОВ 1.5] 

висловлює своє ставлення до 

усного повідомлення, простого 

тексту, медіатексту, 

обґрунтовує думки, спираючися 

на власний досвід; визначає 

позицію співрозмовника, 

погоджується з нею або 

заперечує її [4 МОВ 1.5] 

Висловлює і захищає 

власні погляди 

висловлює власні погляди 

щодо предмета обговорення; 

намагається зробити так, щоб 

висловлювання було зрозуміле 

і цікаве для інших осіб; 

правильно вимовляє 

загальновживані слова [2 МОВ 

1.6] 

висловлює власні погляди, 

підтверджує їх прикладами, 

враховує думки інших осіб; 

дотримується найважливіших 

правил літературної вимови, 

висловлюючи власні погляди [4 

МОВ 1.6] 

Використовує вербальні 

та невербальні засоби під 

час представлення своїх 

думок 

розпізнає емоції своїх 

співрозмовників, використовує 

відомі вербальні та 

невербальні засоби для 

передачі емоцій та настрою; 

розпізнає образні вислови і 

пояснює, що вони 

обирає вербальні та невербальні 

засоби спілкування, доречно 

використовує їх для 

спілкування та створення 

простих медіатекстів відповідно 

до комунікативної мети; 

вимовляє з правильною 

інтонацією різні за метою 



допомагають уявити; створює 

прості медіатексти [2 МОВ 1.7] 

висловлювання речення; 

використовує у власному 

мовленні засоби художньої 

виразності у творах різних 

жанрів [4 МОВ 1.7] 

Регулює власний 

емоційний стан 

розповідає про власні відчуття 

та емоції від 

прослуханого/побаченого; 

ввічливо спілкується [2 МОВ 

1.8] 

описує власні емоції та емоції 

співрозмовника від 

прослуханого/побаченого; 

доречно використовує у 

власному мовленні формули 

мовленнєвого етикету [4 МОВ 

1.8] 

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних 

видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду 

Сприймає текст передбачає за обкладинкою, 

заголовком та ілюстраціями, 

про що йтиметься в дитячій 

книжці; читає вголос 

правильно, свідомо, цілими 

словами нескладні за змістом і 

формою тексти; розуміє 

фактичний зміст прочитаного 

[2 МОВ 2.1] 

прогнозує зміст дитячої книжки 

за обкладинкою, заголовком, 

ілюстраціями та анотацією; 

володіє повноцінними 

навичками читання (вголос і 

мовчки), що дає змогу 

зрозуміти тексти різних видів [4 

МОВ 2.1] 

Аналізує та інтерпретує 

текст 

пов’язує інформацію з тексту з 

відповідними життєвими 

ситуаціями; розрізняє головне і 

другорядне в тексті; визначає 

тему художнього твору, а 

також простого медіатексту [2 

МОВ 2.2] 

пов’язує елементи інформації в 

цілісну картину; розрізняє 

факти і думки про ці факти; 

формулює прямі висновки на 

основі інформації, виявленої в 

тексті; визначає форму і 

пояснює зміст простих 

медіатекстів [4 МОВ 2.2] 

Збагачує естетичний та 

емоційно-чуттєвий досвід 

розповідає про власні почуття 

та емоції від прочитаного 

тексту; відтворює емоції 

літературних персонажів під 

час інсценізації [2 МОВ 2.3] 

описує емоційний стан 

персонажів, співпереживає [4 

МОВ 2.3] 

Оцінює текст висловлює власні вподобання 

щодо змісту прочитаних 

творів, літературних 

персонажів, намагається 

пояснити, що подобається, а 

що ні; висловлює думки щодо 

простих медіатекстів [2 МОВ 

2.4] 

висловлює власне ставлення до 

творів, літературних 

персонажів, об’єктів мистецтва 

і навколишнього світу, 

наводить прості аргументи 

щодо власних думок, 

використовуючи текст, власний 

досвід та інші джерела; описує 



враження від змісту і форми 

медіатексту [4 МОВ 2.4] 

Обирає тексти для 

читання 

обирає книжку для читання; 

пояснює власний вибір [2 

МОВ 2.5] 

визначає мету читання (для 

задоволення, розваги, пошуку 

потрібної інформації) та обирає 

відповідні тексти [4 МОВ 2.5] 

Перетворює інформацію на основі тексту 

малює/добирає ілюстрації, 

фіксує інформацію графічно [2 

МОВ 2.6] 

на основі тексту створює план, 

таблицю, модель [4 МОВ 2.6] 

Читає творчо експериментує з текстом 

(змінює кінцівку, місце подій, 

імпровізує з репліками під час 

інсценізації тощо) [2 МОВ 2.7] 

експериментує з текстом 

(змінює сюжет, переказує текст 

з іншої позиції, додає 

персонажів, імпровізує під час 

інсценізації) [4 МОВ 2.7] 

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та 

в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови 

Створює письмові 

висловлювання 

пише рукописними буквами, 

злито, розбірливо; створює 

невеликі та нескладні за 

змістом висловлювання, 

записує їх; правильно записує 

слова, які пишуться так, як 

вимовляються; створює прості 

медіатексти за допомогою 

інших осіб [2 МОВ 3.1] 

пише рукописними буквами 

розбірливо в темпі, який дає 

змогу записати власну думку та 

інформацію з різних джерел; 

створює висловлювання, 

записує їх ураховуючи мету та 

адресата і дотримуючися норм 

літературної мови, користується 

орфографічним словником; 

створює тексти різних типів і 

жанрів (казка, розповідь, опис, 

міркування); створює прості 

медіатексти, використовує різні 

форми їх презентації [4 МОВ 

3.1] 

Взаємодіє в режимі 

реального часу 

обмінюється короткими 

письмовими повідомленнями 

[2 МОВ 3.2] 

створює короткі дописи для 

захищених ресурсів, зокрема 

веб-сайта закладу загальної 

середньої освіти [4 МОВ 3.2] 

Редагує письмові тексти перевіряє написане, виявляє і 

виправляє недоліки письма 

самостійно чи за допомогою 

вчителя; обговорює створений 

текст і вдосконалює його за 

допомогою інших осіб [2 МОВ 

3.3] 

знаходить і виправляє 

орфографічні помилки, зокрема 

із застосуванням знань про 

будову слова; аналізує та 

вдосконалює створений текст 

відповідно до мети спілкування, 



перевіряє грамотність 

написаного [4 МОВ 3.3] 

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, 

спостереження за мовними явищами, їх аналіз 

Досліджує мовні явища спостерігає за мовними 

одиницями та явищами, 

відкриває деякі закономірності 

співвідношення звуків і букв, 

значення слів, їх граматичної 

форми та ролі в реченні; 

спостерігає за власним 

мовленням та мовленням 

інших осіб, удосконалює 

власне мовлення за допомогою 

інших осіб [2 МОВ 4.1] 

аналізує значення слів з 

урахуванням контексту, будови 

слова, перевіряє власне 

розуміння значення слова за 

словниками; 

використовує у власному 

мовленні слова з переносним 

значенням, синоніми та 

антоніми, фразеологізми для 

досягнення мети спілкування; 

правильно вживає граматичні 

форми частин мови; правильно 

записує різні види речень за 

метою висловлювання [4 МОВ 

4.1] 

Використовує знання з 

мови у мовленнєвій 

творчості 

експериментує звуками, 

словами, фразами в мовних 

іграх; аналізує за допомогою 

вчителя мовлення 

літературних персонажів [2 

МОВ 4.2] 

створює прості мовні ігри, 

кросворди, ребуси, 

експериментуючи звуками, 

словами, фразами; виокремлює 

характерні риси свого мовлення 

(улюблені слова, фрази); 

спостерігає за їх впливом на 

співрозмовників; коригує своє 

мовлення [4 МОВ 4.2] 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 

  

Додаток 2 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова та література для 

корінних народів та національних меншин) 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення 

життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n5


Сприймає усну 

інформацію 

розуміє повільне та чітке 

мовлення з довгими паузами 

для полегшення усвідомлення 

змісту почутого; 

розуміє конкретну інформацію 

в повсякденному контексті; 

перепитує, виявляючи увагу; 

доречно реагує [2 УМД 1.1] 

розуміє достатньо для діяльності в 

типових життєвих ситуаціях, якщо 

мовлення повільне і чітке; 

уточнює інформацію з огляду на 

ситуацію [4 УМД 1.1] 

Перетворює усну 

інформацію в різні 

форми повідомлень 

відтворює основний зміст 

усного повідомлення; 

на основі почутого малює/ 

добирає ілюстрації [2 УМД 1.2] 

переказує основний зміст почутого; 

створює асоціативні схеми, 

таблиці; 

передає інформацію графічно [4 

УМД 1.2] 

Виокремлює усну 

інформацію 

виокремлює цікаву для себе 

інформацію; 

передає інформацію іншим 

особам у простій формі [2 УМД 

1.3] 

виокремлює певну інформацію з 

різних усних джерел, зокрема 

медіатекстів; 

передає інформацію іншим особам 

у частково розгорнутій формі [4 

УМД 1.3] 

Аналізує та 

інтерпретує усну 

інформацію 

розпізнає деякі слова і фрази в 

усному повідомленні, 

співвідносячи їх із знайомою 

повсякденною тематикою, якщо 

мовлення чітке і повільне [2 

УМД 1.4] 

розпізнає ключові слова і фрази для 

розуміння основного змісту 

почутих коротких, чітких, простих 

повідомлень, зіставляє його із 

власними спостереженнями, 

життєвим досвідом [4 УМД 1.4] 

Оцінює усну 

інформацію 

висловлює в простий спосіб 

думку щодо почутого; 

звертається до інших за 

підтвердженням правдивості 

інформації [2 УМД 1.5] 

висловлює своє враження про 

основний зміст усного 

повідомлення, спираючись на 

власний досвід; 

висловлює свою згоду або незгоду з 

думкою співрозмовника [4 УМД 

1.5] 

Висловлює і захищає 

власні погляди, 

переконання, ідеї 

висловлює власні вподобання, 

використовуючи прості слова і 

фрази, правильно вимовляючи 

їх [2 УМД 1.6] 

спілкується просто, але ефективно 

на відомі теми; формулює власну 

думку за підтримки 

співрозмовника, використовуючи 

мовні кліше; 

дотримується основних правил 

літературної вимови [4 УМД 1.6] 



Використовує 

вербальні та 

невербальні засоби 

під час 

представлення своїх 

думок 

використовує прості вербальні 

та невербальні засоби для 

передачі емоцій та настрою; 

використовує відповідну 

інтонацію залежно від типу 

повідомлення [2 УМД 1.7] 

вживає доречні вербальні та 

невербальні засоби в типових 

ситуаціях спілкування; 

використовує відповідну інтонацію 

залежно від типу повідомлення [4 

УМД 1.7] 

Регулює власний 

емоційний стан 

повідомляє про свої емоції 

простими словами та фразами; 

вживає найпростіші форми 

ввічливості (привітання, 

прощання, подяка, прохання, 

вибачення, представлення) [2 

УМД 1.8] 

розповідає про власні емоції та 

емоції інших; 

доречно використовує формули 

мовленнєвого етикету в типових 

ситуаціях спілкування [4 УМД 1.8] 

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних 

видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду 

Сприймає текст передбачає, про що йтиметься в 

книжці (зважаючи на 

обкладинку, заголовок та 

ілюстрації), висловлюючи свою 

думку простими словами; 

читає вголос короткі тексти/ 

медіатексти із сфери особистих 

інтересів, написані простими 

словами в поєднанні з 

ілюстраціями чи малюнками; 

розпізнає знайомі слова та 

основні фрази, перечитуючи їх 

за потреби; 

знаходить інформацію, явно 

подану в тексті [2 УМД 2.1] 

передбачає зміст книжки за 

обкладинкою, заголовком, 

ілюстраціями тощо, висловлюючи 

свою думку простими фразами; 

читає (вголос і мовчки) прості 

тексти відповідного обсягу на 

відому тематику, побудовані на 

основі широковживаного мовного 

матеріалу, пов’язаного з типовими 

ситуаціями; 

знаходить явну або приховану 

інформацію, застосовуючи відомі 

прийоми пошуку [4 УМД 2.1] 

Аналізує та 

інтерпретує текст 

розуміє загальний фактичний 

зміст прочитаного; 

зіставляє прочитане з власним 

досвідом; 

визначає тему тексту/ 

медіатексту; 

пропонує буквальне тлумачення 

прочитаного [2 УМД 2.2] 

розуміє загальний зміст 

прочитаного, виокремлюючи 

ключові слова і фрази, розпізнає 

окремі важливі деталі; 

пов’язує прочитане з власним 

життєвим досвідом; 

формулює тему та основну думку 

тексту/ медіатексту; 

пов’язує окремі елементи 

інформації в тексті/ медіатексті в 

цілісну картину; 



пропонує буквальне тлумачення 

прочитаного; 

формулює прямі висновки на 

основі інформації, виявленої в 

тексті/ медіатексті; 

визначає форму і пояснює зміст 

простих медіатекстів [4 УМД 2.2] 

Збагачує естетичний 

та емоційно-

чуттєвий досвід 

називає простими словами 

емоції та почуття персонажів 

тексту/ медіатексту; 

визначає свої емоції від 

прочитаного [2 УМД 2.3] 

описує емоції та почуття 

персонажів тексту/ медіатексту, 

демонструючи емпатію і 

толерантність; 

розповідає простими фразами про 

враження від прочитаного [4 УМД 

2.3] 

Оцінює текст пояснює простими словами, що 

подобається, а що ні в змісті 

прочитаного; 

погоджується або не 

погоджується з думкою інших 

щодо основного змісту 

прочитаного [2 УМД 2.4] 

висловлює простими фразами 

ставлення до основного змісту 

прочитаного, спираючись на текст/ 

медіатексті власний досвід; 

визначає корисність отриманої 

інформації для себе; 

погоджується або не погоджується 

з думкою інших щодо основного 

змісту прочитаного, пояснюючи 

свою позицію простими фразами; 

визначає окремі особливості 

структури та мовного оформлення 

тексту/ медіа тексту; 

порівнює окремі особливості 

власного тексту/ медіатексту та 

текстів/медіатекстів, створених 

іншими [4 УМД 2.4] 

Обирає тексти для 

читання 

обирає текст/ медіатекст з 

допомогою або самостійно 

відповідно до мети (для 

задоволення, пошуку 

інформації тощо), пояснюючи 

свій вибір простими словами [2 

УМД 2.5] 

обирає з допомогою або самостійно 

текст/ медіатекст відповідно до 

мети (для задоволення, пошуку 

інформації тощо), пояснюючи свій 

вибір простими фразами; 

добирає з поданого переліку одне 

джерело, яке вважає надійним; 

радить іншим текст/медіатекст, 

спираючись на власний читацький 

досвід [4 УМД 2.5] 



Перетворює текстову 

інформацію 

добирає ілюстрації до тексту/ 

медіатексту, створює ілюстрації 

засобами різних видів 

художньо-творчої діяльності 

(малюнок, ліплення тощо); 

переказує в простий спосіб 

текст/медіатекст; 

передає простими словами 

зображене візуально (малюнки, 

комікси тощо) [2 УМД 2.6] 

добирає ілюстрації до тексту/ 

медіатексту, створює ілюстрації 

засобами різних видів художньо-

творчої діяльності (малюнок, 

комікс тощо); 

переказує в простий спосіб 

текст/медіатекст, створює простий 

план прочитаного; 

створює простим способом опис/ 

розповідь на основі зображення 

(малюнка, коміксу тощо) [4 УМД 

2.6] 

Читає творчо використовує окремі способи 

творчого експериментування з 

текстом/ медіатекстом 

(декламує, імпровізує під час 

інсценізації тощо) [2 УМД 2.6] 

добирає за допомогою інших 

окремі способи творчого 

експериментування з текстом/ 

медіатекстом (доповнює прочитане 

додатковими деталями тощо) [4 

УМД 2.7] 

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та 

в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови 

Створює письмові 

висловлювання 

створює просте повідомлення з 

окремих фраз на знайому 

тематику; 

пише рукописними буквами, 

злито, розбірливо; 

створює прості медіатексти за 

допомогою інших [2 УМД 3.1] 

створює невелике за обсягом 

зв’язне повідомлення на знайому 

тематику, ураховуючи мету та 

адресата; 

підтверджує свою думку письмово, 

наводячи окремі приклади; 

пише з пам’яті та слуху 

рукописними буквами розбірливо, 

дотримуючися вивчених правил; 

створює прості медіатексти з 

допомогою інших, використовує 

окремі форми їх презентації [4 

УМД 3.1] 

Взаємодіє в режимі 

реального часу 

обмінюється простими 

короткими письмовими 

повідомленнями в типових 

ситуаціях онлайнового 

спілкування [2 УМД 3.2] 

спілкується онлайн на знайомі 

теми, використовуючи мовні кліше; 

розміщує в захищених цифрових 

мережах короткі дописи на 

повсякденну тематику; 

обмінюється простими 

коментарями з іншими 

дописувачами [4 УМД 3.2] 



Редагує письмові 

тексти 

перевіряє написане, виявляє і 

виправляє недоліки письма 

самостійно чи за допомогою 

вчителя; 

обговорює створений текст і 

вдосконалює його за 

допомогою інших осіб [2 УМД 

3.3] 

перевіряє грамотність власного і 

чужого тексту/медіатексту; 

виявляє і виправляє допущені 

помилки; удосконалює написане 

відповідно до теми і мети 

спілкування [4 УМД 3.3] 

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, 

спостереження за мовними явищами, їх аналіз 

Досліджує мовні 

явища 

спостерігає за власним 

мовленням та мовленням інших 

осіб, за потреби коригує власне 

мовлення [2 УМД 4.1] 

спостерігає за мовними одиницями 

та явищами, розуміє деякі 

закономірності співвідношення 

звуків і букв; 

пояснює значення слів з 

урахуванням контексту, їх 

граматичної форми та ролі в 

реченні; 

виокремлює характерні ознаки 

власного мовлення [4 УМД 4.1] 

Використовує знання 

з мови у мовленнєвій 

творчості 

експериментує із звуками, 

словами, фразами в мовних 

іграх [2 УМД 4.2] 

бере участь у простих мовних іграх, 

розв’язує кросворди, ребуси, 

експериментуючи із звуками, 

словами, фразами [4 УМД 3.2] 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 

  

Додаток 3 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-

літературної освітньої галузі (іншомовна освіта) 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою в умовах безпосереднього та 

опосередкованого міжкультурного спілкування, та критичне оцінювання інформації 

Сприймає усну 

інформацію 

розуміє короткі, прості 

запитання, твердження, 

прохання/вказівки та реагує на 

визначає в усному повідомленні 

інформацію за різними завданнями 
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них вербально та/або 

невербально [2 ІНО 1.1] 

на знайомі повсякденні теми [4 ІНО 

1.1] 

Критично оцінює 

усну інформацію 

розпізнає знайомі слова і фрази 

під час сприйняття усної 

інформації [2 ІНО 1.2] 

розуміє зміст усного 

висловлювання у знайомому 

повсякденному контексті [4 ІНО 

1.2] 

Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів для здобуття інформації або для 

задоволення, використання прочитаної інформації та її критичне оцінювання 

Сприймає текст розпізнає знайомі слова з 

опорою на наочність [2 ІНО 2.1] 

розпізнає знайомі імена/назви, 

слова та елементарні фрази в 

коротких, простих текстах [4 ІНО 

2.1] 

Аналізує прочитану 

інформацію 

 

визначає в тексті інформацію за 

різними завданнями на знайомі 

повсякденні теми [4 ІНО 2.2] 

Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими 

особами усно, письмово та в режимі реального часу з використанням іноземної мови 

Здійснює усну 

взаємодію 

запитує та повідомляє 

інформацію про себе та 

повсякденні справи, вживаючи 

короткі сталі вирази та 

використовуючи у разі потреби 

жести [2 ІНО 3.1] 

спілкується на добре знайомі теми, 

реагує на прості твердження щодо 

задоволення нагальних потреб та 

висловлює такі потреби [4 ІНО 3.1] 

Усно висловлює 

власні думки, 

почуття, ставлення 

та позиції 

описує себе та свій стан 

короткими фразами [2 ІНО 3.2] 

розповідає про людей, навколишній 

світ та побут простими, окремими 

фразами та висловлює своє 

ставлення [4 ІНО 3.2] 

Здійснює письмову 

взаємодію 

надає найпростішу інформацію 

про себе у письмовій формі 

(записка, анкета) [2 ІНО 3.3] 

запитує та надає особисту 

інформацію у письмовій формі, 

використовуючи прості слова, 

короткі речення та сталі вирази [4 

ІНО 3.3] 

Висловлює свої 

думки, почуття, 

ставлення та позиції 

письмово 

пише короткими фразами про 

себе [2 ІНО 3.4] 

надає у письмовій формі 

інформацію про себе, навколишній 

світ, побут, використовуючи прості 

слова та вирази [4 ІНО 3.4] 

Здійснює взаємодію 

в режимі реального 

часу 

пише короткі фрази в режимі 

реального часу у разі потреби з 

використанням словника [2 ІНО 

3.5] 

створює в режимі реального часу 

прості повідомлення за допомогою 

кількох коротких речень [4 ІНО 

3.5] 
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Додаток 4 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

математичної освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна розв’язувати із застосуванням 

математичних методів 

Розпізнає серед 

ситуацій з 

повсякденного життя 

ті, що розв’язуються 

математичними 

методами 

розпізнає серед ситуацій із 

свого життя ті, що потребують 

перелічування об’єктів, 

вимірювання величин, 

обчислення [2 МАО 1.1] 

розпізнає серед життєвих ситуацій 

ті, що стосуються кількісних 

відношень/форм об’єктів 

навколишнього світу [4 МАО 1.1] 

Досліджує, аналізує, 

оцінює дані та 

зв’язки між ними для 

розв’язання 

проблеми 

математичного 

змісту 

аналізує проблемні ситуації 

свого життя; визначає групу 

пов’язаних між собою величин 

для розв’язання повсякденних 

проблем математичного змісту 

[2 МАО 1.2] 

аналізує проблемні ситуації, що 

виникають у житті; описує 

проблемні життєві ситуації за 

допомогою групи величин, які 

пов’язані між собою [4 МАО 1.2] 

Прогнозує результат 

розв’язання 

проблемної ситуації 

прогнозує результат виконання 

арифметичних дій [2 МАО 1.3] 

прогнозує результат розв’язання 

проблемної ситуації з урахуванням 

власного досвіду [4 МАО 1.3] 

Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій для розв’язання 

різноманітних задач 

Сприймає і 

перетворює 

інформацію (почуту, 

побачену, 

прочитану), будує 

допоміжну модель 

проблемної ситуації 

перетворює інформацію 

(почуту, побачену, прочитану) у 

схему, таблицю, схематичний 

рисунок [2 МАО 2.1] 

перетворює інформацію (почуту, 

побачену, прочитану) різними 

способами у схему, таблицю, 

схематичний рисунок [4 МАО 2.1] 

Розробляє стратегії 

розв’язання 

проблемних ситуацій 

обирає послідовність дій для 

розв’язання проблемної 

ситуації [2 МАО 2.2] 

обирає спосіб (способи) 

розв’язання проблемної ситуації [2 

МАО 2.2] 
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Моделює процес 

розв’язання 

проблемної ситуації і 

реалізує його 

обирає числові дані, необхідні і 

достатні для відповіді на 

конкретне запитання; визначає 

дію (дії) для розв’язання 

проблемної ситуації, виконує її 

(їх) [2 МАО 2.3] 

обирає дані, необхідні і достатні 

для розв’язання проблемної 

ситуації; обґрунтовує вибір дій для 

розв’язання проблемної ситуації; 

розв’язує проблемну ситуацію 

різними способами [4 МАО 2.3] 

Критичне оцінювання даних, процесу та результату розв’язання навчальних і практичних 

задач 

Оцінює дані 

проблемної ситуації, 

необхідні і достатні 

для її розв’язання 

визначає достатність даних для 

розв’язання проблемної 

ситуації [2 МАО 3.1] 

використовує відомі засоби добору 

необхідних даних для розв’язання 

проблемної ситуації [4 МАО 3.1] 

Оцінює різні шляхи 

розв’язання 

проблемної ситуації, 

обирає раціональний 

шлях її розв’язання 

визначає шляхи розв’язання 

проблемної ситуації [2 МАО 

3.2] 

досліджує різні шляхи розв’язання 

проблемної ситуації, обирає 

раціональний шлях її розв’язання [4 

МАО 3.2] 

Перевіряє 

відповідність 

одержаного 

результату 

прогнозованому 

зіставляє одержаний результат з 

прогнозованим [2 МАО 3.3] 

зіставляє одержаний результат з 

прогнозованим [4 МАО 3.3] 

Оцінює правильність 

розв’язання 

проблемної ситуації; 

виявляє та виправляє 

помилки 

перевіряє правильність 

результату арифметичної дії; 

виявляє та виправляє помилки 

[2 МАО 3.4] 

перевіряє правильність розв’язання 

проблемної ситуації різними 

способами; виявляє та виправляє 

помилки [4 МАО 3.4] 

Застосування досвіду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу 

Аналізує об’єкти 

навколишнього світу 

та ситуації, що 

виникають у житті 

визначає істотні, спільні і 

відмінні ознаки об’єктів 

навколишнього світу; порівнює, 

об’єднує у групу і розподіляє на 

групи за спільною ознакою [2 

МАО 4.1] 

визначає істотні, спільні і відмінні 

ознаки математичних об’єктів; 

порівнює, узагальнює і класифікує 

об’єкти за суттєвою ознакою [4 

МАО 4.1] 

Встановлює 

кількість об’єктів, 

читає і записує 

числа, порівнює та 

упорядковує їх 

рахує об’єкти, позначає числом 

результат лічби; порівнює числа 

в межах сотні та упорядковує їх 

[2 МАО 4.2] 

встановлює кількість об’єктів; 

позначає результат лічби числом; 

порівнює числа в межах мільйона 

та упорядковує їх [4 МАО 4.2] 



Володіє 

обчислювальними 

навичками, 

застосовує їх у 

навчальних та 

практичних 

ситуаціях 

обчислює усно зручним для 

себе способом у навчальних і 

практичних ситуаціях [2 МАО 

4.3] 

обчислює усно і письмово у різних 

життєвих ситуаціях [4 МАО 4.3] 

Визначає просторові 

відношення 

орієнтується на площині і в 

просторі; описує або зображає 

схематично розміщення, 

напрямок і рух об’єктів [2 МАО 

4.4] 

орієнтується на площині і в 

просторі, рухається за визначеним 

маршрутом; планує маршрути 

пересування [4 МАО 4.4] 

Розпізнає 

геометричні фігури 

за їх істотними 

ознаками 

розпізнає знайомі геометричні 

площинні та об’ємні фігури 

серед об’єктів навколишнього 

світу, на малюнках [2 МАО 4.5] 

розпізнає знайомі геометричні 

фігури у фігурах складної форми [4 

МАО 4.5] 

Будує, конструює 

об’єкти 

конструює площинні та об’ємні 

фігури з підручного матеріалу, 

створює макети реальних та 

уявних об’єктів [2 МАО 4.6] 

створює з геометричних фігур різні 

конструкції; будує площинні 

фігури за заданими розмірами [4 

МАО 4.6] 

Вимірює величини вимірює величини за 

допомогою підручних засобів і 

вимірювальних приладів [2 

МАО 4.7] 

визначає спільну властивість 

об’єктів навколишнього світу та 

інтерпретує її як величину для 

вимірювання та порівняння [4 

МАО 4.7] 

Використовує 

алгебраїчні поняття і 

залежності для 

розв’язування 

проблемної ситуації; 

досліджує задачі 

встановлює залежність між 

компонентами і результатом 

арифметичної дії [2 МАО 4.8] 

використовує залежність між 

компонентами і результатом 

арифметичної дії для розв’язання 

проблемної ситуації; використовує 

буквену символіку для запису 

математичних тверджень [4 МАО 

4.8] 

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 5 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

природничої освітньої галузі 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 
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Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук відповідей на 

запитання, спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення 

навчальних моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи 

Виявляє і формулює 

дослідницькі 

проблеми 

обирає у найближчому оточенні 

те, що цікаво дослідити [2 ПРО 

1.1] 

обирає в навколишньому світі або 

із запропонованих запитань такі 

проблеми, що можна розв’язати 

дослідницьким способом [4 ПРО 

1.1] 

Визначає мету 

дослідження і 

висуває гіпотезу 

обирає та пояснює дії для 

дослідження об’єктів природи; 

визначає мету 

спостережень/досліджень; 

 

визначає можливі результати 

спостережень/досліджень [2 

ПРО 1.2] 

прогнозує можливі результати 

спостережень/досліджень [4 ПРО 

1.2] 

Планує дослідження пропонує/обирає послідовність 

кроків під час спостереження/ 

експерименту [2 ПРО 1.3] 

визначає послідовність кроків під 

час спостереження/ експерименту; 

обирає необхідні умови 

дослідження [4 ПРО 1.3] 

Спостерігає, 

експериментує, 

моделює 

досліджує обрані природні 

явища та об’єкти, 

використовуючи надані 

прилади, моделі [2 ПРО 1.4] 

проводить спостереження за 

обраними або запропонованими 

природними явищами та об’єктами, 

проводить дослідження, створює 

навчальні моделі [4 ПРО 1.4] 

Аналізує та 

обґрунтовує 

результати 

досліджень, 

формулює висновки 

описує, що нового дізнався, 

спостерігаючи та 

експериментуючи [2 ПРО 1.5] 

встановлює зв’язки між об’єктами і 

явищами природи; робить висновки 

із спостережень та досліджень 

разом з учителем або самостійно [4 

ПРО 1.5] 

Проводить 

самоаналіз 

дослідницької 

діяльності 

описує та пояснює те, про що 

дізнався; радіючи пізнанню 

нового, розуміє, що помилки є 

невід’ємною частиною пізнання 

[2 ПРО 1.6] 

визначає фактори успіху, аналізує 

помилки, які виникають під час 

дослідження, змінює умови чи 

послідовність дій під час 

дослідження [4 ПРО 1.6] 

Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, отриманої з 

доступних джерел, та представлення її у різних формах 



Знаходить 

інформацію та 

систематизує її 

знаходить інформацію про 

природу [2 ПРО 2.1] 

знаходить, систематизує (згідно з 

планом) інформацію про 

навколишній світ; використовує 

технічні прилади і пристрої для 

пошуку інформації [4 ПРО 2.1] 

Перетворює 

інформацію з однієї 

форми в іншу 

зображує інформацію про 

навколишній світ у вигляді 

малюнка, таблиці [2 ПРО 2.2] 

представляє інформацію у вигляді 

малюнка, схеми, графіка, тексту, 

презентації тощо [4 ПРО 2.2] 

Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі 

природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у природі 

Виявляє 

взаємозв’язки у 

природі та враховує 

їх у своїй діяльності 

виявляє та описує очевидні 

зв’язки у природі; пояснює 

необхідність їх урахування у 

життєдіяльності людини [2 ПРО 

3.1] 

діє у навколишньому світі з 

урахуванням взаємозв’язків між 

об’єктами живої і неживої природи 

[4 ПРО 3.1] 

Діє у 

навколишньому 

світі, розуміючи 

наслідки власної 

поведінки 

дбає про чистоту 

навколишнього світу, доглядає 

за рослинами і тваринами [2 

ПРО 3.2] 

встановлює зв’язки між діяльністю 

людини і станом навколишнього 

світу; складає правила поведінки в 

навколишньому світі і 

дотримується їх [4 ПРО 3.2] 

Використовує 

наукові надбання для 

розв’язання проблем 

наводить приклади 

використання винаходів 

людства в побуті [2 ПРО 3.3] 

пояснює значущість винаходів у 

повсякденному житті, збереженні 

навколишнього світу [4 ПРО 3.3] 

Відповідально та 

ощадливо 

використовує 

природні ресурси 

пояснює необхідність 

збереження природних ресурсів 

і намагається це робити [2 ПРО 

3.4] 

визначає приблизні витрати 

природних ресурсів, що 

використовуються в родині, шляхи 

їх зменшення [4 ПРО 3.4] 

Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду з набутим раніше і його творче 

використання для розв’язання проблем природничого характеру 

Визначає проблему 

шляхом 

cпіввіднесення нових 

фактів із попереднім 

досвідом 

розрізняє проблеми в 

навколишньому світі, пов’язані 

з діяльністю людини [2 ПРО 

4.1] 

пояснює важливість того, що 

вивчає, для власного життя, 

розрізняє в ньому головне і 

другорядне [4 ПРО 4.1] 

Критично оцінює 

проблему 

розуміє проблему в 

навколишньому світі; 

розмірковує, що відомо про цю 

проблему, як її розв’язати [2 

ПРО 4.2] 

визначає відоме і невідоме у 

проблемі, висловлює докази 

правильності суджень [4 ПРО 4.2] 



Групує і класифікує 

об’єкти 

навколишнього світу 

знаходить спільні і відмінні 

ознаки об’єктів; групує об’єкти 

навколишнього світу за однією 

або кількома ознаками [2 ПРО 

4.3] 

класифікує об’єкти навколишнього 

світу за кількома ознаками та 

властивостями [4 ПРО 4.3] 

Генерує нові ідеї для 

розв’язання 

проблеми 

пропонує різні способи 

використання об’єктів 

навколишнього світу [2 ПРО 

4.4] 

пропонує власний спосіб 

розв’язання обраної або 

запропонованої проблеми [4 ПРО 

4.4] 

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 6 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

технологічної освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Втілення творчого задуму в готовий виріб 

Планує власну 

діяльність з 

виготовлення виробу 

за допомогою дорослих або 

самостійно планує власну 

діяльність з виготовлення 

виробу, прогнозує кінцевий 

результат [2 ТЕО 1.1] 

обирає об’єкт праці та прогнозує 

кінцевий результат власної 

діяльності; самостійно планує 

послідовність технологічних 

операцій під час виготовлення 

виробу [4 ТЕО 1.1] 

Читає і розробляє 

графічні зображення 

читає та аналізує графічні 

зображення за допомогою 

дорослих та використовує їх у 

процесі роботи [2 ТЕО 1.2] 

читає та аналізує графічні 

зображення; виконує прості 

геометричні зображення та 

керується ними у процесі роботи [4 

ТЕО 1.2] 

Добирає матеріали і 

технології для 

виготовлення виробу 

за допомогою дорослих або 

самостійно добирає 

конструкційні матеріали та 

технології для виготовлення 

виробу [2 ТЕО 1.3] 

самостійно добирає матеріали та 

технології для виготовлення виробу 

[4 ТЕО 1.3] 

Моделює, конструює 

та виготовляє виріб 

моделює, конструює та 

виготовляє виріб з готових 

елементів за допомогою 

дорослих; виготовляє та 

моделює, конструює та виготовляє 

виріб з готових елементів; 

виготовляє та оздоблює виріб 

відомими технологіями [4 ТЕО 1.4] 
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оздоблює виріб за допомогою 

дорослих [2 ТЕО 1.4] 

Оцінює та 

представляє 

результати власної 

або колективної 

діяльності 

оцінює та представляє 

результати власної або 

колективної діяльності за 

допомогою дорослих [2 ТЕО 

1.5] 

представляє одержаний результат 

власної або колективної діяльності 

та намагається оцінити його [4 ТЕО 

1.5] 

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто оточує 

Застосовує 

технологічні операції 

традиційних та 

сучасних ремесел 

виконує прості технологічні 

операції традиційних та 

сучасних ремесел за допомогою 

дорослих або самостійно [2 

ТЕО 2.1] 

самостійно виконує прості 

технологічні операції традиційних 

та сучасних ремесел [4 ТЕО 2.1] 

Створює виріб, 

застосовуючи 

технології 

традиційних та 

сучасних ремесел 

спостерігає за процесом 

виготовлення виробу 

народними майстрами; створює 

виріб за допомогою дорослих 

або самостійно згідно із зразком 

чи власним задумом, 

застосовуючи технології 

традиційних та сучасних 

ремесел [2 ТЕО 2.2] 

самостійно створює виріб, 

застосовуючи технології 

традиційних та сучасних ремесел [4 

ТЕО 2.2] 

Ефективне використання природних матеріалів, турбота про навколишній світ 

Розраховує витрати за допомогою дорослих 

розраховує орієнтовні витрати 

та кількість матеріалів для 

виготовлення виробу [2 ТЕО 

3.1] 

за допомогою дорослих або 

самостійно розраховує орієнтовні 

витрати та кількість матеріалів для 

виготовлення виробу [4 ТЕО 3.1] 

Ощадно 

використовує 

матеріали 

під час виготовлення виробів 

намагається ощадно 

використовувати матеріали; за 

допомогою дорослих готує 

залишки до вторинної обробки 

[2 ТЕО 3.2] 

ощадно використовує матеріали; 

сортує відходи, дотримуючися 

відповідних правил [4 ТЕО 3.2] 

Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел 

Організовує власну 

життєдіяльність 

за допомогою дорослих планує 

дії та виконує їх у власному 

побуті [2 ТЕО 4.1] 

планує та виконує дії у власному 

побуті [4 ТЕО 4.1] 

Розв’язує практичні 

завдання у побуті 

виконує практичні завдання в 

побуті; організовує робоче 

безпечно використовує найпростіші 

прилади у побуті; самостійно 



місце за допомогою дорослих [2 

ТЕО 4.2] 

організовує робоче місце 

відповідно до визначених потреб та 

завдань [4 ТЕО 4.2] 

Дотримується 

безпеки під час 

виготовлення виробу 

дотримується безпечних прийомів праці під час використання 

інструментів та пристосувань [2 ТЕО 4.3/4 ТЕО 4.3] 

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 7 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

інформатичної освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних, критичне 

оцінювання інформації для розв’язання життєвих проблем 

Досліджує 

інформаційний 

навколишній світ 

пояснює сприйняття інформації 

різними органами чуття на 

основі власних спостережень [2 

ІФО 1.1] 

пояснює основні інформаційні 

процеси у близькому для себе 

середовищі (дім, школа, вулиця) на 

основі власних спостережень [4 

ІФО 1.1] 

Знаходить, подає, 

перетворює, аналізує 

та зберігає дані 

різних типів 

розрізняє та фіксує дані, 

аналізує та впорядковує прості 

послідовності [2 ІФО 1.2] 

знаходить інформацію, зберігає 

дані на цифрових носіях, 

перетворює інформацію з однієї 

форми в іншу за допомогою 

поданих шаблонів, порівнює різні 

способи представлення інформації, 

аналізує та впорядковує 

послідовності [4 ІФО 1.2] 

Добирає об’єкти для 

створення моделей 

визначає об’єкти, їх властивості 

та значення властивостей за 

підтримки вчителя; розрізняє 

моделі та їх відповідники у 

реальному світі, створює прості 

моделі [2 ІФО 1.3] 

класифікує об’єкти за їх 

властивостями, зіставляє ознаки 

моделей реального і цифрового 

світу, аналізує вплив подій на 

властивості, досліджує об’єкти за 

допомогою створених моделей [4 

ІФО 1.3] 

Критично оцінює 

інформацію з різних 

джерел 

розрізняє правдиві та 

неправдиві твердження, здобуті 

з різних джерел [2 ІФО 1.4] 

висловлює припущення про 

достовірність інформації, 

отриманої з цифрових джерел, 
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розрізняє факти і судження [4 ІФО 

1.4] 

Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання 

задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою 

цифрових пристроїв та без них 

Розробляє та реалізує 

алгоритми 

створює план дій, наводить 

приклади повторення та 

виконання дій за визначеним 

завданням у повсякденній 

діяльності [2 ІФО 2.1] 

розробляє алгоритми (зокрема, для 

власної чи групової діяльності) з 

послідовних дій, умов, повторень [4 

ІФО 2.1] 

Створює та 

налагоджує 

програмні проекти 

складає простий план із точних 

та однозначних вказівок до дій 

виконавців, виявляє в ньому 

помилки, оцінює відповідність 

очікуваному результату [2 ІФО 

2.2] 

створює згідно з планом або 

алгоритмом прості програми та 

налагоджує їх; прогнозує та 

формулює очікуваний результат 

створеної програми [4 ІФО 2.2] 

Розробляє модульні 

проекти 

складає ціле із запропонованих 

частин, пояснює, як заміна 

окремих частин приводить до 

іншого цілого [2 ІФО 2.3] 

розкладає задачі на прості, які 

виконуються згідно з окремими 

інструкціями чи послідовністю 

інструкцій і навпаки (компонує) [4 

ІФО 2.3] 

Опрацьовує та 

створює 

інформаційні 

продукти з 

використанням 

даних різних типів 

використовує готові та створює 

прості інформаційні продукти 

(текст, зображення, звуки) для 

отримання, передачі інформації 

або представлення власних ідей, 

результатів діяльності [2 ІФО 

2.4] 

створює інформаційні продукти, 

поєднуючи текст, зображення, звук 

тощо для представлення ідей та/або 

результатів діяльності [4 ІФО 2.4] 

Співпрацює в 

команді для 

створення 

інформаційного 

продукту 

самостійно та відповідально 

виконує визначені завдання; 

працює в команді з іншими 

особами для досягнення 

спільної мети [2 ІФО 2.5] 

керує своїми діями та пояснює 

власний внесок у спільний 

результат роботи команди, 

коментує успішні та невдалі кроки 

у процесі роботи [4 ІФО 2.5] 

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових 

пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці, самостійного опанування 

новими уміннями 

Використовує 

широкий спектр 

цифрових пристроїв 

використовує цифрові пристрої 

вдома, у школі, на вулиці та 

пояснює їх призначення [2 ІФО 

3.1] 

обирає цифрове середовище, 

пристрої, засоби для розв’язання 

життєвої задачі/проблеми, пояснює 

свій вибір [4 ІФО 3.1] 



Організовує власне 

інформаційне 

середовище 

організовує власне робоче місце 

за допомогою дорослих; 

розпізнає та описує прості 

проблеми та збої, які виникають 

у роботі доступних цифрових 

пристроїв, звертається за 

допомогою та підтримкою [2 

ІФО 3.2] 

налаштовує для власних потреб 

відповідне програмне середовище; 

визначає за допомогою правильної 

термінології збої у роботі 

доступних цифрових пристроїв, 

усуває прості несправності [4 ІФО 

3.2] 

Спілкується, 

навчається та 

співпрацює в 

мережевих 

спільнотах 

використовує цифрові пристрої, 

технології для доступу до 

інформації та спілкування [2 

ІФО 3.3] 

співпрацює та спілкується в 

захищених мережевих спільнотах 

для обміну думками, виконання 

спільних завдань, пошуку 

інформації та навчання [4 ІФО 3.3] 

Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, 

навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та 

правових норм інформаційної взаємодії 

Відповідально 

використовує 

інформаційні 

технології у 

повсякденному 

житті, захищає себе 

та власний 

інформаційний 

простір 

дотримується правил безпечної 

роботи; захищає власний 

інформаційний простір; 

розповідає про проблеми 

дорослим [2 ІФО 4.1] 

відповідально використовує 

технології для власної безпеки, 

регулює власний час роботи з 

цифровими пристроями, обговорює 

різні наслідки використання 

інформаційних технологій у школі, 

на вулиці, вдома тощо [4 ІФО 4.1] 

Дотримується норм 

соціальної, 

міжкультурної та 

міжособистісної 

взаємодії 

зважає на технічні можливості 

цифрових пристроїв для 

спілкування, зокрема з людьми 

з особливими потребами, 

поважає приватність 

повідомлень, толерантно 

ставиться до відмінностей 

культур, традицій і різних 

думок [2 ІФО 4.2] 

добирає належні засоби для 

спілкування з іншими особами, 

зокрема з людьми з особливими 

потребами, безпосередньо та через 

Інтернет, усвідомлює 

відповідальність за свою діяльність 

в Інтернеті; рекомендує цікаві та 

безпечні веб-сайти своїм друзям [4 

ІФО 4.2] 

Дотримується норм 

правової взаємодії 

зазначає авторство власних 

робіт; виявляє повагу до 

авторства інших осіб [2 ІФО 

4.3] 

відвідує тільки корисні і безпечні 

веб-сайти; дотримується правил 

використання власних і чужих 

творів [4 ІФО 4.3] 
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ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Турбота про особисте здоров’я і безпеку, реагування на діяльність, яка становить 

загрозу для власного життя, здоров’я, добробуту та інших осіб 

Діє відповідально демонструє поведінку, яка 

запобігає або зменшує ризики 

для життя і здоров’я [2 СЗО 1.1] 

демонструє різноманітні практики 

поведінки, які запобігають або 

зменшують ризики для життя і 

здоров’я [4 СЗО 1.1] 

Відстоює інтереси 

власні та інших осіб 

протидіє проявам тиску, 

неповаги та приниження щодо 

себе та інших осіб, звертається 

за допомогою до дорослих [2 

СЗО 1.2] 

протидіє проявам тиску, неповаги 

та приниження щодо себе та інших 

осіб, самостійно або за допомогою 

дорослих залежно від ризику [4 

СЗО 1.2] 

Надає допомогу розрізняє, до кого і як 

звернутися за допомогою; 

описує приклади такої 

діяльності [2 СЗО 1.3] 

визначає потребу в допомозі собі та 

іншим особам, оцінює можливості 

її надання [4 СЗО 1.3] 

Поводиться етично розпізнає здорову етичну 

поведінку (сумлінність, 

справедливість, чесність, 

відповідальність, відвагу, 

відданість) та наслідує її [2 СЗО 

1.4] 

поводиться етично, демонструючи 

сумлінність, справедливість, 

чесність, відповідальність тощо [4 

СЗО 1.4] 

Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для 

здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб 

Розпізнає небезпечні 

ситуації 

розпізнає та описує небезпеку 

вдома, у школі та 

навколишньому світі [2 СЗО 

2.1] 

пояснює, що робити в небезпечних 

ситуаціях вдома, у школі та 

навколишньому світі [4 СЗО 2.1] 

Прогнозує наслідки пояснює, що кожна дія 

(рішення) має наслідки [2 СЗО 

2.2] 

прогнозує можливі наслідки своїх 

дій (рішень) для себе та інших осіб 

[4 СЗО 2.2] 

Ухвалює рішення вирішує, як діяти у 

повсякденних ситуаціях без 

вирішує, як діяти у повсякденних 

ситуаціях з користю для здоров’я, 

безпеки та добробуту [4 СЗО 2.3] 



загрози для життя і здоров’я [2 

СЗО 2.3] 

Поводиться безпечно пояснює, від чого залежить 

безпека вдома, у школі та 

навколишньому світі [2 СЗО 

2.4] 

поводиться безпечно з огляду на 

себе та інших осіб вдома, у школі, 

на вулиці, у громадських місцях [4 

СЗО 2.4] 

Аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та 

ризиків 

Обмірковує 

альтернативи 

власних дій та 

рішень 

визначає здорові та шкідливі 

звички [2 СЗО 3.1] 

обмірковує альтернативні рішення 

щодо відповідності здоровим чи 

шкідливим звичкам [4 СЗО 3.1] 

Приймає зміни у 

власному організмі 

відзначає зміни у власному 

організмі і приймає їх [2 СЗО 

3.2] 

спостерігає за змінами у своєму тілі 

залежно від фізичного стану, 

настрою, виду діяльності, способу 

життя; пояснює та приймає їх [4 

СЗО 3.2] 

Аналізує вплив 

поведінки на 

здоров’я 

визначає позитивний і 

негативний вплив на вибір 

здорової та безпечної поведінки 

[2 СЗО 3.3] 

аналізує позитивний і негативний 

вплив на вибір здорової та 

безпечної поведінки [4 СЗО 3.3] 

Здійснює вибір та 

отримує задоволення 

розпізнає, що приносить 

задоволення та користь [2 СЗО 

3.4] 

обирає діяльність, яка приносить 

задоволення та користь [4 СЗО 3.4] 

Підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту 

Вчиться вчитися без 

шкоди для здоров’я 

упорядковує власне навчання 

відповідно до своїх потреб та 

рекомендованих умов [2 СЗО 

4.1] 

планує та організовує власне 

навчання, чергуючи його з 

відпочинком [4 СЗО 4.1] 

Знаходить і 

перевіряє 

інформацію 

розпізнає знаки, символи і 

попередження щодо ймовірної 

небезпеки [2 СЗО 4.2] 

намагається критично оцінювати 

інформацію щодо товарів і послуг 

[4 СЗО 4.2] 

Діє ефективно і 

самостійно 

пояснює потреби свої та інших 

осіб; визначає, від кого та від 

чого залежить задоволення 

потреб [2 СЗО 4.3] 

розрізняє необхідні та надмірні 

потреби свої та інших осіб; 

визначає короткострокові цілі та 

планує конкретні дії щодо 

задоволення власних потреб [4 СЗО 

4.3] 



Спілкується 

конструктивно 

уважно слухає, запитує про 

потреби інших осіб та 

висловлюється так, щоб не 

образити інших осіб [2 СЗО 4.4] 

сприймає критичну інформацію 

щодо себе та етично реагує на неї 

[4 СЗО 4.4] 

Виявляє культуру 

споживання 

визнає важливість помірності у 

споживанні послуг та продукції 

[2 СЗО 4.5] 

намагається ощадно 

використовувати ресурси [4 СЗО 

4.5] 

Планує майбутнє пояснює важливість навчання у 

школі для свого життя та 

добробуту; планує свій день 

(навчальний та вихідний) [2 

СЗО 4.6] 

уявляє свою мету і розповідає про 

те, як її досягти; пояснює, як від 

ставлення до навчання залежить 

власний успіх і добробут [4 СЗО 

4.6] 

Співпрацює для 

досягнення 

результату 

діяльності 

виконує різні ролі в групі, 

пояснює у чому цінність 

спільної роботи [2 СЗО 4.7] 

погоджується на ту роль, яку 

здатний виконати найкраще; разом 

з іншими особами визначає мету 

спільної роботи, намагається 

досягти її [4 СЗО 4.7] 

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 9 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

громадянської та історичної освітньої галузі 

Загальні 

результати 

навчання 

здобувачів освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Встановлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, 

пояснення значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій) 

Орієнтується в 

історичному часі 

встановлює послідовність подій 

(раніше/пізніше, до/після, давно/ 

недавно); пояснює, як і чому люди 

визначають час [2 ГІО 1.1] 

визначає послідовність подій; 

співвідносить одиниці 

вимірювання часу [4 ГІО 1.1] 

Розкриває 

тривалість і 

варіативність подій 

в часі 

описує послідовність етапів 

розвитку людини; намагається 

пояснити, як події пов’язані між 

собою [2 ГІО 1.2] 

встановлює кількість поколінь у 

своїй родині, розкриває зв’язки 

між теперішнім та попередніми 

поколіннями [4 ГІО 1.2] 
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Виявляє і 

прогнозує 

суспільні 

(історичні) зміни 

розрізняє теперішнє, минуле і 

майбутнє (було - є - буде) [2 ГІО 

1.3] 

наводить приклади культурно-

історичної спадщини України; 

виокремлює важливі для громадян 

України події, пояснює, як вони 

впливають на життя [4 ГІО 1.3] 

Орієнтація у знайомому соціальному середовищі, долучення до його розвитку, пояснення 

впливу природи та діяльності людей на нього 

Орієнтується у 

соціальному 

середовищі 

орієнтується у близькому до місця 

проживання та освоєному людьми 

середовищі [2 ГІО 2.1] 

розпізнає відомі об’єкти 

соціального середовища, планує 

прогулянку/ подорож/екскурсію до 

об’єктів культурної спадщини 

рідного краю, України [4 ГІО 2.1] 

Виявляє 

взаємозв’язок 

природного і 

соціального 

середовища 

показує, як природа дає людям 

засоби до існування; описує зміни, 

які спостерігає у знайомому 

просторі, пов’язані з людською 

діяльністю [2 ГІО 2.2] 

пояснює цінність природи для 

життя та роль діяльності людини в 

освоєнні навколишнього світу [4 

ГІО 2.2] 

Формує разом з 

іншими особами 

громадський 

простір 

досліджує об’єкти загального 

користування у своїй місцевості; 

дотримується правил поведінки 

під час гри, прогулянки і 

відпочинку [2 ГІО 2.3] 

розрізняє об’єкти загального 

користування і власні об’єкти; 

протидіє (залучаючи дорослих) 

порушенням правил поведінки в 

публічних місцях [4 ГІО 2.3] 

Робота з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, 

їх критична оцінка 

Добирає джерела 

історичної та 

суспільно значущої 

інформації 

пояснює, де може знайти потрібну 

інформацію; виявляє основний 

зміст джерела інформації; 

розпитує старших людей про 

минуле [2 ГІО 3.1] 

знаходить потрібну інформацію 

про минуле і сучасне; добирає 

джерело інформації відповідно до 

потреб і заінтересованості [4 ГІО 

3.1] 

Аналізує соціальну 

(історичну) 

інформацію 

запитує про те, що зацікавило; 

знаходить відповіді на запитання; 

виокремлює в джерелі інформацію 

про відому особу/подію [2 ГІО 3.2] 

виокремлює в тексті окремі події, 

персонажі, поняття; формулює 

зрозумілі запитання про людей, 

минулі чи теперішні події [4 ГІО 

3.2] 

Оцінює 

достовірність 

соціальної 

(історичної) 

інформації 

розрізняє казкові події та події 

минулого; висловлює припущення 

про правдивість інформації [2 ГІО 

3.3] 

виокремлює факти, які 

викликають сумніви; знаходить 

інформацію, яка спростовує або 

підтверджує сумніви; пояснює 

можливі наслідки поширення 

неправдивої інформації [4 ГІО 3.3] 



Узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і сучасне 

Систематизує та 

узагальнює 

соціальну 

(історичну) 

інформацію 

виокремлює незрозумілі слова і за 

допомогою дорослих встановлює 

їх зміст; придумує назву твору, що 

відображає його зміст [2 ГІО 4.1] 

збирає інформацію на тему, яка 

цікавить; визначає важливі і менш 

важливі відомості та обґрунтовує 

це; порівнює події, вчинки осіб [4 

ГІО 4.1] 

Розповідає про 

минуле і сучасне 

розповідає про себе, свою родину 

та інших осіб [2 ГІО 4.2] 

виражає різними способами 

уявлення про відомі історичні 

події, пам’ятки культури, 

видатних людей [4 ГІО 4.2] 

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії та історичних осіб, а 

також про події суспільного життя 

Формулює та 

представляє 

судження, 

добираючи 

аргументи 

висловлює свої вподобання; 

виокремлює фрази та/або дії, які 

вразили; обмірковує вплив своїх 

слів та/або дій на думку інших 

осіб [2 ГІО 5.1] 

формулює власну думку щодо 

вчинку, події, пам’ятки культури; 

добирає прості докази; 

дотримується послідовності 

викладення думок [4 ГІО 5.1] 

Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням власних прав і свобод, 

повага до прав і гідності інших осіб, протидія дискримінації та нерівному ставленню до 

особистості 

Формує себе як 

особистість, 

утверджує власну 

гідність 

описує себе, свій характер, 

захоплення, якими відрізняється 

від інших осіб [2 ГІО 6.1] 

визначає свої риси характеру, 

моральні якості; розповідає про 

свої мрії та пояснює шляхи їх 

здійснення [4 ГІО 6.1] 

Захищає права 

людини 

пояснює свої обов’язки в сім’ї, 

школі; дотримується правил 

поведінки, що засвідчують повагу 

до інших осіб; звертається за 

допомогою до старших у разі, 

коли його або інших осіб 

ображають [2 ГІО 6.2] 

виявляє та засуджує негідну 

поведінку; розпізнає випадки 

порушення прав дитини; пояснює, 

до кого можна звернутися, коли 

ображають та/або принижують 

його чи інших осіб, відповідно діє 

в таких ситуаціях [4 ГІО 6.2] 

Протидіє і 

запобігає проявам 

дискримінації та 

нерівності 

розпізнає вчинки і слова, які 

можуть підтримати або образити; 

поважає різноманітність, 

справедливо ставиться до інших 

осіб [2 ГІО 6.3] 

спілкується з урахуванням 

особливостей інших людей; 

пояснює, чому потрібно діяти 

справедливо [4 ГІО 6.3] 

Усвідомлення себе громадянином України, аналіз культурно-історичних основ власної 

ідентичності, визнання цінності культурного розмаїття 



Усвідомлює себе 

частиною 

спільноти 

збирає інформацію та розповідає 

про свою родину, однокласників, 

Україну; пояснює, що означає 

бути членом родини, громади, 

класу; долучається до родинних і 

національних традицій, пояснює їх 

значення для себе [2 ГІО 7.1] 

досліджує своє походження, 

родовід, визначає свою роль у 

школі, громаді, державі; 

досліджує, які традиції і свята 

шанують у родині, родинах друзів 

та однокласників, ставиться з 

повагою до цих традицій і свят [4 

ГІО 7.1] 

Співпрацює з 

іншими особами 

пояснює важливість співпраці у 

групі; разом з іншими особами 

визначає послідовність виконання 

завдань; виконує різні ролі в групі 

[2 ГІО 7.2] 

визначає мету спільної роботи; 

планує послідовність дій групи 

для виконання завдання; 

погоджується на роль, яку здатний 

виконати найкраще [4 ГІО 7.2] 

Дотримання принципів демократичного громадянства, активна участь у житті 

шкільної спільноти, громади і держави 

Робить 

відповідальний 

вибір 

домовляється з однокласниками 

про доброчесні правила взаємодії, 

дотримується досягнутих 

домовленостей, пояснює, чому це 

важливо [2 ГІО 8.1] 

визначає разом з однокласниками 

та використовує правила та 

процедури вирішення питань, які 

стосуються життя класу; пояснює, 

як власний вибір та дії можуть 

вплинути на інших осіб [4 ГІО 8.1] 

Бере участь у 

розв’язанні 

проблем спільнот 

розповідає про свої успіхи, успіхи 

класу, своєї родини; розповідає 

про свої проблеми, обирає 

варіанти їх розв’язання; 

долучається до корисних справ у 

родині, класі, школі [2 ГІО 8.2] 

розповідає про свої досягнення, 

досягнення класу, своєї родини, 

школи, громади; аналізує 

проблеми класу, школи, громади 

та пропонує варіанти їх 

розв’язання; пояснює фактори, які 

допомогли досягти успіху або 

призвели до виникнення 

проблеми; долучається до справ, 

корисних для класу, школи, 

громади [4 ГІО 8.2] 

Осмислює 

громадсько-

політичне життя 

розповідає про Україну як про 

свою Батьківщину, розпізнає 

державні символи України, 

шанобливо ставиться до них [2 

ГІО 8.3] 

пояснює, що означає бути 

громадянином України та як 

Україна пов’язана з Європою [4 

ГІО 8.3] 

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 10 

до Державного стандарту 
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ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

мистецької освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через 

образотворче, музичне та інші види мистецтва 

Творить різними 

засобами і 

способами 

творить відомими художніми 

засобами і способами [2 МИО 

1.1] 

добирає засоби і способи для 

творення художнього образу [4 

МИО 1.1] 

Імпровізує експериментує, використовуючи 

відомі техніки художньо-творчої 

діяльності, звуками, ритмами, 

рухами, лініями, кольорами, 

формами, матеріалами тощо для 

створення художніх образів [2 

МИО 1.2] 

експериментує, використовуючи 

відомі техніки художньо-творчої 

діяльності, звуками, ритмами, 

рухами, лініями, кольорами, 

формами, матеріалами тощо, 

поєднуючи елементи для втілення 

ідеї в художньому образі [4 МИО 

1.2] 

Естетично 

перетворює 

навколишній світ 

спостерігає за навколишнім 

світом, фіксує за допомогою 

вчителя цікаві явища як ідеї для 

творчості; допомагає прикрасити 

місце, де навчається, живе [2 

МИО 1.3] 

спостерігає за навколишнім світом, 

фіксує в різний спосіб цікаві явища; 

використовує їх у творчій 

діяльності; пропонує ідеї 

оздоблення місця, де навчається, 

живе; реалізує їх самостійно або за 

допомогою інших осіб [4 МИО 1.3] 

Пізнання мистецтва, інтерпретація художніх образів, досвід емоційних переживань, 

ціннісне ставлення до мистецтва 

Аналізує, 

інтерпретує, оцінює 

мистецтво 

сприймає твори різних видів 

мистецтва і проявляє емоційно-

ціннісне ставлення до них у 

різний спосіб (словами, рухами, 

мімікою, лініями, кольорами 

тощо) [2 МИО 2.1] 

сприймає твори різних видів 

мистецтва і проявляє емоційно-

ціннісне ставлення до них у різний 

спосіб; зосереджує увагу на 

деталях; пояснює, що подобається у 

творі, а що ні, визначає відомі 

засоби художньої виразності [4 

МИО 2.1] 

Пізнає мову 

мистецтва 

розрізняє види мистецтва 

(музичне, образотворче, 

театральне, хореографічне тощо) 

і розпізнає притаманні їм засоби 

виразності [2 МИО 2.2] 

вирізняє елементи художньої мови, 

характерні для різних видів 

мистецтва (музичне, образотворче, 

театральне, хореографічне тощо) [4 

МИО 2.2] 



Пізнання себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво 

Оцінює власну 

творчість 

оцінює власну творчість за 

визначеними орієнтирами; 

пояснює, наскільки вдалося 

втілити свій задум [2 МИО 3.1] 

оцінює власну творчість за 

визначеними орієнтирами; визначає 

за допомогою вчителя необхідні 

для самовдосконалення дії; 

відстоює своє право на 

самовираження [4 МИО 3.1] 

Представляє власні 

досягнення 

презентує створені художні 

образи у зрозумілий спосіб, 

пояснюючи створене [2 МИО 

3.2] 

презентує створені художні образи, 

пояснює свій задум, відстоює 

думку [4 МИО 3.2] 

Взаємодіє з іншими 

особами через 

мистецтво 

бере участь у колективній 

творчій діяльності, дотримується 

правил творчої співпраці; 

ділиться з іншими особами 

враженнями від сприйняття 

мистецтва та творчої діяльності 

[2 МИО 3.3] 

бере участь у колективних творчих 

проектах, виконує різні дії/ролі у 

творчому процесі; обговорює з 

іншими особами враження від 

сприйняття мистецтва та творчої 

діяльності, поважаючи вибір інших 

осіб [4 МИО 3.3] 

Регулює власний 

емоційний стан 

засобами мистецтва 

визначає серед творів і видів 

художньо-творчої діяльності ті, 

що подобаються; ділиться 

емоціями від сприйняття 

мистецьких творів; творить для 

власного задоволення [2 МИО 

3.4] 

розпізнає власні емоції від 

сприйняття мистецьких творів, 

обирає твори і види художньо-

творчої діяльності відповідно до 

свого настрою; пояснює, від чого 

одержує насолоду у власній 

творчості [4 МИО 3.4] 

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019} 
 

Додаток 11 

до Державного стандарту 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

фізкультурної освітньої галузі 

Загальні результати 

навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Заняття руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонстрація рухових 

умінь та навичок, використання їх у різних життєвих ситуаціях 

Виконує життєво 

необхідні рухові дії 

виконує вправи на пересування 

(ходьба, біг, стрибки, лазіння, 

плавання, ковзання), виконує 

вправи з предметами та без них 

виконує вправи на пересування 

(ходьба, біг, стрибки, лазіння, 

плавання, ковзання) з предметами 

та без них, оцінює власне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n5


(за наявності відповідних умов) 

[2 ФІО 1.1] 

виконання рухових дій та 

виконання вправ іншими особами 

(за наявності відповідних умов) [4 

ФІО 1.1] 

Моделює рухову 

діяльність 

розпізнає, добирає та виконує 

фізичні вправи для ранкової 

гімнастики; розрізняє, добирає 

та виконує фізичні вправи з 

різних видів спорту для 

розвитку фізичних якостей [2 

ФІО 1.2] 

розпізнає, добирає та виконує 

фізичні вправи для ранкової 

гімнастики, фізкультурної 

хвилинки та паузи; добирає 

відповідний інвентар для кожного 

виду спорту, розрізняє та виконує 

вправи з різних видів спорту для 

розвитку фізичних якостей [4 ФІО 

1.2] 

Виконує фізичні 

вправи під час 

ігрової діяльності та 

змагань 

виконує рухові дії під час 

рухливих ігор під керівництвом 

вчителя [2 ФІО 1.3] 

виконує рухові дії у рухливих іграх 

під час занять у школі та дозвілля 

[4 ФІО 1.3] 

Вибір фізичних вправ для підвищення рівня фізичної підготовленості 

Контролює свій 

фізичний стан 

контролює своє самопочуття за 

підтримки дорослих у закладі 

загальної середньої освіти і поза 

його межами [2 ФІО 2.1] 

володіє елементами самоконтролю 

у процесі виконання фізичних 

вправ [4 ФІО 2.1] 

Аналізує та оцінює 

вплив фізичного 

навантаження на 

стан здоров’я 

пояснює значення фізичних 

вправ для здоров’я людини [2 

ФІО 2.2] 

аналізує вплив позитивних та 

негативних факторів на стан 

здоров’я людини; оцінює своє 

самопочуття за частотою серцевих 

скорочень та частотою дихання [4 

ФІО 2.2] 

Добирає фізичні 

вправи для розвитку 

фізичних якостей та 

зміцнення здоров’я 

обирає за допомогою вчителя та 

виконує вправи/ігри і елементи 

різних видів спорту для 

розвитку фізичних якостей [2 

ФІО 2.3] 

регулює інтенсивність 

навантаження (швидкість, 

тривалість, послідовність 

виконання фізичних вправ) 

відповідно до визначених завдань 

[4 ФІО 2.3] 

Дотримання правил безпечної і чесної гри, вміння боротися, вигравати і програвати; 

усвідомлення значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру, 

самовираження та соціальна взаємодія 

Виконує різні 

соціальні ролі 

виконує різні ролі під час 

рухливих ігор, забав, обрядів та 

інших форм рухової діяльності 

[2 ФІО 3.1] 

ефективно взаємодіє з однолітками 

для досягнення спільних 

командних цілей під час рухової 

діяльності [4 ФІО 3.1] 



Дотримується 

безпечної поведінки 

дотримується правил безпеки 

особисто та під час спільної з 

друзями рухової діяльності [2 

ФІО 3.2] 

дотримується правил безпеки під 

час рухової діяльності в закладі 

загальної середньої освіти та поза 

його межами, пояснює значення 

цих правил та їх наслідки [4 ФІО 

3.2] 

Дотримується 

етичних норм у 

руховій діяльності 

дотримується правил чесної гри 

під час рухової діяльності; не 

засмучується через поразку [2 

ФІО 3.3] 

дотримується правил чесної гри під 

час рухової діяльності; прагне 

вигравати, не засмучується через 

поразку і сприймає її гідно [4 ФІО 

3.3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітня програма 
  ІІ ступеня 

 

 
Загальні положення 

 

 Освітня програма Чудейської загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти», наказу МОН  України  від 20.04.2018 №405,додаток №2 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня».  

 Освітня програма базової середньої освіти (далі -  Освітня програма) 

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).  

 Освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які 

натепер подані в рамках навчального плану (додаток 5); 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в додатку 6 ; пропонований зміст навчальних 

програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» 

і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  Освітньою 

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 8067,5 годин/навчальний рік: 

 для 5-Акласу – 1050 годин/навчальний рік(30 год.на тиждень),  

  для 5-Бкласу – 1050 годин/навчальний рік(30 год.на тиждень), 

для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік(33 год.на тиждень),  

          для 7-А класу – 1172,5 годин/навчальний рік(33,5 год.на тиждень), 

           для 7-Б класу – 1172,5 годин/навчальний рік(33,5 год.на тиждень), 

 для 8-го класу -1207,5 годин/навчальний рік(34,5 год.на тиждень), 

 для 9-го класу-1260 год//навчальний рік(35 год.на тиждень).  



1. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень 

окреслено у навчальному плані базової середньої освіти  (далі –навчальний 

план)додаток №3, який був складений за Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступення, затвердженою наказом 

МОН України від 20.04.2018 р. № 405,додаток №2 .   

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження здобувачів освіти. Навчальний план базової освіти передбачає 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантного складника, 

сформований на державному рівні, який є спільний для всіх закладів загальної 

середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та 

варіативного складника. 

На підставі  заяв батьків та за рішенням педагогічної ради (Протокол № 

8 від 03.06.2016 р.),рішення батьківського комітету (протокол №2 від 

02.06.2016р.)прийнято рішення щодо вивчення англійської мови з 1 класу  в 

2016/2017 н.р., у зв’язку з чим  і у 6 кл. 2021/2022 буде викладатися іноземна 

мова – англійська, а у 5-х,7-9-х кл.- французька. 

           У межах галузі «Суспільствознавство» буде вивчатися  курс «Історія 

України (Вступ до історії)». в 5-ому кл., у 6-х кл. – інтегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія України». 

У межах галузі «Мистецтво» буде викладатися протягом навчального 

року окремі курси «Музичне мистецтво»,«Образотворче мистецтво» у 5-7 кл. 

та «Мистецтво» у 8-9 кл. 

 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 інваріантного та варіативного 

складників навчальних планів.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з 

варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх 

інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового 

забезпечення, регіональних та народних традицій (додаток 11, ).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

            Предмети інваріантного складника робочого навчального плану,що не 

мають цілої кількості годин,будуть викладатися по семестрах шляхом 

чергування,а саме: 

Українська мова: у 5 кл.- 4/3; 

                                    6-х кл.- 4/3; 

                                     7 кл.- 3/2; 

Румунська мова: у 6-х кл.-3/4; 



                                   7 кл.-3/2; 

Історія України: у  5 кл.- 1/2; 

                                    8 кл.-2/1; 

                                    9 кл.-1/2; 

Географія:           у     9 кл.-2/1; 

           

Хімія :                  у     7 кл.- 1/2. 

      

        Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюватися 

відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 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»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

06.03.2002 за № 229/6517),а саме діліться на групи 8 кл. з інформатики та 

трудового навчання (наповн.27  учнів).  

         При складання варіативного складника навчального плану закладу 

були враховані особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень 

навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і 

відображається в навчальному  плані закладу освіти.  

Варіативний складник навчального плану використовується на: 

підсилення предметів інваріантного складника: 

"Українська мова "в 8,9 класах збільшено кількість годин (по 1 год.) 

для покращення знання державної мови. 

"Історія України(Вступ до історії) " в 5-ому класі збільшено кількість 

годин (по 0,5 год.).  

У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної 

програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у 

календарному плані, який затверджується директором закладу освіти , 

погоджується його заступником,розглядається на засідані ШМО. Вчитель 

зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для 

предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

запровадження курсу за вибором за бажання батьків: 

"Основи християнської етики "в 7-А та 7-Б класах ,8 кл.– 1 год. на 

тиждень; 

Факультативи: 

з географії "Географія рідного краю " по  1 год. на тиждень в 6 класі; 

з математики "Розв’язування задач "по 1 год. на тиждень в 9-ому класі; 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір 

для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. 



Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантного, так і варіативного складників, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план 

закладу освіти  містит усі предмети інваріантного складника, передбачені 

обраним варіантом навчальних планів цієї  Освітньої програми.  

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх 

навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних 

школах тощо). Так, у закладі загальної середньої освіти за рішенням 

педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2020 р.) при оцінюванні учнів 

дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів 

(музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюватися 

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)  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Мова навчання- румунська. 

                      Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначені завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках 

кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; 



доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні 

на тематику окремого предмета; поповнювати свій 

словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; використовувати 

у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

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 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати 

та планувати свою навчальну 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 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 



сфері культури 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 кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка 

та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. 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 наформування 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 навчального 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. 

 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, 

критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти 

тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів 

готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів 

діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання 

порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості 

і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від 

рівня навчальних досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто 

звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і 

здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук 

оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій. 

П
ід

п
р
и

єм
л
и

в
іс

ть
 і

 

ф
ін

а
н

со
в
а 

гр
ам

о
тн

іс
ть

 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки 

власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування 

економного ставлення до природних ресурсів.  
 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 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 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 культури, створює умови 

для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  

                      Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти. 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття 

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

навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти 

цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов: інклюзивне навчання та індивідуальне 

навчання. 



 

Перелік освітніх галузей. 

 Освітня програма укладена за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у 

відповідних навчальних програмах(додаток 6). 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки 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. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 

учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова 

конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки 

в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія 

припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження 

процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 

практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій 



освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, 

проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому 

числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні 

виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу.  

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).  

Здобувачи освіти можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми 

(під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, 

підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують 

виконану роботу. 

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. 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності- викладання у школі ІІ 

ступеня повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 20); 

          навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності -Державний 

стандарт, навчальні програми (додатки 2-3,7-8 ), підручники, які мають гриф 

МОН; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності - учні 

середньої школи навчаються за кабінетною системою; предметні кабінети, 

майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про 

навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;  

якість проведення навчальних занять– за якісне і вчасне проведення 

навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм (додаток 2-

3,7-8) та обліковується у класному журналі 

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. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати 

досягнення здобувачів освіти  результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на 

основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження 

центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада 

закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для 

вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може 

містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб 

з особливими освітніми потребами. 

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми 

потребами. Освітня програма Чудейського ліцею №1   ІІ ступеня для осіб з 

особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказу МОН  

України  від 20.04.2018 №405,додаток №2 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»(додаток 4).  

        Індивідуальна форма навчання за станом здоров’я згідно заяви батьків 

та довідки ЛКК ,рекомендаціями районного інклюзивно-ресурсного центру, 

надана:  

учениці 7-А класу Дедорі Олександрі (додатки 10,13-14 ); 

учениці 9 класу  Пожозі Ніколеті (додатки 10,15-16 ). 

Згідно заяв батьків та за рекомендаціями районного інклюзивно-

ресурсного центру створено інклюзивний 9 клас з учнем Пацаном Георгіем 

(додатки 17,19)та з учнем Богданюком М.-А. інклюзивний 6 клас.(додатки 

17,18 ). 

 Індивідуальні навчальні плани для них  складено на основі робочого 

навчального плану закладу (додаток 5).  

         Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-

сайті закладу освіти . 

На основі освітньої програми закладу освіти, сам заклад складає та 

затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію 

освітнього процесу. 

Навчальний план зорієнтован на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Мова навчання- румунська 

 

 
 

 

 

 



 

 

Додаток. 5 
                                   до Освітньої програми  

Затверджую : 

Директор 

                  Чудейського ліцею № 1 

                                    ________Петрашеску Р.Е. 

« 01 » вересня 2021 р. 

Навчальний план 

Чудейського ліцею № 1 з навчанням румунською мовою для 5-9 кл. на 

2020/2021 н.р.(Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 405,додаток  №2) 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень 

5-А 5-Б 6 7-А 7-Б 8 9 Разом 

Мови і 
літератури 

Українська мова  3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2+1 2+1 19,5+2 
Українська література 2 2 2 2 2 2 2    14 
Іноземна мова (франц.) - - 2 2 2 2 2     10 
 Іноземна мова(англ.) 3 3       - - - - -      6 
Румунська мова 3 3 3,5 2,5 2,5 2 2      18,5 
Інтегрований 
курс«Література» 
(румунська та зарубіжна) 

 
2 
 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

      
    14 

Суспільство-
знавство 

Історія України 1 
+0.5 

1 
+0.5 

- 1 1 1,5 1,5 7+1 

Всесвітня історія - - - 1 1 1 1   4 
Інтегрований 
курс«Всесвітня 
історія.Історія України» 

  2        2 

Основи правознавства  - - - - - - 1     1 
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 - -     5 

Образотворче мистецтв. 1 1 1 1 1 - -      5 
Мистецтво - - - - - 1 1      2 

Математика Математика 4 4 4 - - - -      12 
Алгебра - - - 2 2 2 2       8 
Геометрія - - - 2 2 2 2       8 

Природо-
знавство 

Природознавство 2 2 - - - - -       4 
Біологія - - 2 2 2 2 2       10 
Географія - - 2 2 2 2 1,5       9,5 
Фізика - - - 2 2 2 3       9 
Хімія - - - 1,5 1,5 2 2     7 

Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1     10 
Інформатика 1 1 1 1 1 2 2     9 

Здоров’я  і 
фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1     7 
Фізична культура* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 21* 

Разом 26,5
+3* 
+0.5  

26,5
+3* 
+0.5  

29 
+3* 

  

29.5 
+3* 

29.5 
+3* 

29,5
+3*    
+1 

 
 

31 
+3* 
    +1 
 

201,5 
+21* 
    +3 
 

Додатковий час на предмети, факультативи, 
індивідуальні заняття та консультації 

0,5 0,5 1 1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

8 

Основи хр.ет.і моралі  (курс за вибором)       1 1 1   

Математика.Розв’язування задач(факульт.)           1  
Географія.«Географія рідного краю» 
(факультатив) 

  1 
 

   
 

 
 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 32 32 33 33 217 
Всього (без урахування поділу класів на 
групи) 

27 
+3* 

27 
+3* 

30 
+3* 

30,5 
+3* 

30,5 
+3* 

31,5
+3* 

33 
+3* 

209,5 
+21* 



* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального 

навантаження учнів. 

** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – 
інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

Освітня програма 
  ІІІ ступеня 

 
Загальні положення 

 

 Освітня програма Чудейського ліцею №1  ІІІ-го ступеня (профільна 

середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти»,наказу МОН України від 20.04.2018 р. №408 (додаток № 

2),наказу МОНУ від 28.11.2019 №1493 «Про внесення змін до типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ст. » 

 Освітня програма профільної середньої освіти (далі -  Освітня програма) 

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).  

 Освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які 

натепер подані в рамках навчального плану (додаток № 6); 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в додаток № 7; пропонований зміст окремих 

предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти ( додаток 11); 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  Освітньою 

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. 

      Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти для 10-11-х класів складає 3990 годин/навчальний рік: 



                    для 10 класу – 1330 годин/навчальний рік,  

                   для 11-А класу – 1330 годин/навчальний рік,    

                   для 11-Б класу – 1330 годин/навчальний рік. 

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі –

навчальний план) додаток №4. 

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного 

стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої 

освіти з 1 вересня 2021 року у  10-11-х кл.  Він містить загальний обсяг 

навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, 

вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних 

курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття 

тощо. 

Закладам загальної середньої освіти для складання власного 

навчального плану закладу освіти пропонується два варіанти організації 

освітнього процесу. 

Перший варіант містить перелік базових предметів з 

експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», 

«Природничі науки»). 

Наш заклад вибрало другий варіант , який включає базові окремі 

предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і 

світ» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія 

України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», «Математика», 

«Природничі науки» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих 

природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», 

«Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Також  зазначено 

мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має 

забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з 

державними вимогами Державного стандарту. 

За модульним принципом  буде реалізуватися і зміст базового предмета 

«Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і 

модулем астрономії здійснюватимуться відповідно до навчальних програм. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку учні  обрали по два предмети  в 10 і 11 класах (у 

такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться 

між двома обраними предметами): в 10-11 кл.-інформатика( по1,5 год.на 

тиждень); в 10 кл. та 11-А кл.-мистецтво( по1,5 год.на тиждень) та в 11-Б кл.- 

технології( по1,5 год.на тиждень).  

Профіль навчання у 10-11 кл – філологічний( українська мова ) 

формирувався закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити 

якісну його реалізацію. 



Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання приймав заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, 

регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу 

тощо.(Рішення педагогічної ради від  14 .06. 2021 р. протокол № 12 ) 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і 

курсів: 

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

стандарту( додаток 6); 

- профільний предмет ( українська мова у 10-11 кл.), що вивчається на 

профільному рівні; 

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси. 

         У процесі складання  навчального плану закладу освіти  ураховано, що: 

профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних 

предметів з різних освітніх галузей;  

кількість годин для вивчення профільного предмета складається з 

кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення 

відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні 

предмети( додаток 6);  

у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних 

предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення кількості 

годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і 

факультативних курсів.  

           Предмети інваріантного складника робочого навчального плану, що не 

мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом 

чергування, а саме:                               
     Історія України: у  10 -11 кл.- 2/1; 

            Хімія : у      10-А кл.,10-Б кл.- 1/2; 

            Географія:  у  10-А кл.,10-Б кл.    - 1/2; 

            Математика: алгебра у 10 кл- 1/2; 

                                     Геометрія у 10кл.- 2/1. 

              Інформатика: у 10 кл. - 1/2; 

                                       11-А кл. 11-Б кл.-2/1 

              Мистецтво: у 10 кл., -2/1, 11-А кл.- 1/2 

     Технології: у 11-Бкл. -2/1 

                  Захист України: у 10кл .- 2/1;  

                             11-х кл.  -1/2. 

               Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюватися 

відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 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»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

06.03.2002 за № 229/6517).10 кл.(26 учнів)діліться по групам з інформатики. 



Діліться по групам окремо юнаки та дівчата при вивчення предмету «Захист 

України»(відповідно до листа-роз’яснення МОН України від 09.10.2002 №1/9-

444). 

              При складання варіативного складника навчального плану закладу 

були враховані особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та 

кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному  плані закладу 

освіти.  

Варіативний  складник навчального плану використовується на: 

профільне навчання: в 10-11 кл. збільшено кількість годин на вивчення 

української мови ,а саме відповідно по 3 год. на тиждень для покращення 

знання державної мови та  якісної підготовки учнів до ЗНО. 

На підсилення  навчального предмету «Математика» у 11-х класів та  

якісної підготовки учнів до ЗНО  додається 1 година. 

        У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної 

програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у 

календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його 

заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

запровадження факультативів за бажання батьків, учнів:  

Лісівництво. Лісознавство з основами лісівництва по 1 год. на 

тиждень в 10 –ому класі;  

з історії України:"Історія Голокосту " по 1   год. на тиждень в 10 - 11 

класах;  

з математики у 10 кл. по 1   год. на тиждень; 

  з хімії "Розв’язування задач з хімії» 1 год. на тиждень  в 11-А кл. та   у 

11-Б кл.; 

          з біології  «Адаптаційна фізіологія людини»-1 год. на тиждень у 11-Акл. 

          з англійської мови-1 год. на тиждень у 11-Акл. 

          з географії «Загальна географія»-1 год. на тиждень у 11-Б кл. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір 

для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету. 

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє 

навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних 

школах тощо). За рішенням педагогічної ради від 31.08.2020 р. протокол № 1 

при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з 

відповідних предметів (мистецтва, фізична культура та ін.) у позашкільних 

закладах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  



Навчальний  план зорієнтований на роботу старшої школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Мова навчання – румунська. 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчителя у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів. 
 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем 

і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних 

засобів; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 



свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов; 

адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

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 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 

тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

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 

соціально-економічного, екологічного змісту; 

задачі, які сприяють усвідомленню цінності 

здорового способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. 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 загально предметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними 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 навчального 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 

над предметні, 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. 

 

 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, 

критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти 

тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів 

готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів 

діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання 

порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості 

і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від 

рівня навчальних досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто 

звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і 

здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук 

оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки 

власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування 

економного ставлення до природних ресурсів.  
 

 



Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 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 сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістовно-інформаційних, 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.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після 

здобуття базової середньої освіти. Діти, 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 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей.  

Освітня програма укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у 

відповідних навчальних програмах(додаток 6). 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 



уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 

екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються 

теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній 

екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з 

роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними 

процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, 

які не були присутні на попередніх уроків або не зрозуміли, не засвоїли зміст 

окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, 

екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію 

учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у 

формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні 

підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

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. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 

учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Здобувачи освіти, які готуються здавати заліки або іспити, можливе 

проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, 

допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

здобувачів освіти змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма 

організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття 

освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.  



Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться 

з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому 

числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні 

виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу.  

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).  

Здобувачи освіти можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми 

(під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, 

підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують 

виконану роботу. 

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. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 

 Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності - викладання у школі ІІІ 

ступеня  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 20);   

           навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності -

Державний стандарт; навчальні програми (додатки 7-9);  підручники, які 

мають гриф МОН. 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – здобувачи освіти 

10 та 11 класів навчаються за кабінетною системою; предметні кабінети, 

майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про 

навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;  

якість проведення навчальних занять– за якісне і вчасне проведення 

навчальних занять  учителі несуть персональну відповідальність; 



моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 

проводиться у вигляді контрольних, лабораторних і практичних робіт та 

обліковується у класному журналі . 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти(додаток 18): 

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. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає 

досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на 

основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження 

центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада 

закладу освіти та затверджує його директор. Освітня програма закладу освіти 

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою 

програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його 

відсутності – на веб-сайті його засновника). 

На основі освітньої програми  заклад складає та затверджує навчальний 

план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 

                         до Освітньої програми 

         Чудейськогог ліцею№ 1                      

Затверджую  

Директор 

                             Чудейського ліцею № 1                                                                          

___________Петрашеску Р.Е. 

« 01 » вересня 2021 р. 



Навчальний план 

Чудейського ліцею № 1  
з навчанням румунською  мовою для 10-11 класів на 2021/2022н.р 
(Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р.№408,додаток №2 ) 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

10  11-А 11-Б Всього 

філологічний 

профіль(українська 

мова) 

 

 

 

Базові предмети 

29+3 

  +3 

28+3 

+3 

+1 

28+3 

+3 

+1 

85+9 

+9 

+2 

 

Українська мова  2+3 2+3 2+3 6+9 

Українська  література  2 2 2     6 

Зарубіжна література 1 1 1 3 

Іноземна мова (французька) 2 2 2 6 

Румунська мова та література .Інтегрований курс. 2 2 2 6 

Історія України   1,5  1,5 1,5 4,5 

Всесвітня історія 1 1 1 3 

Громадянська освіта 2 - - 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3+1 3+1 9+2 

Біологія і екологія 2 2 2 6 

Географія 1,5 1 1 3,5 

Фізика і астрономія 3 4 4 11 

Хімія 1,5  2 2 5,5 

Фізична культура1 3 3 3 9 

Захист України 1,5 1,5 1,5 4,5 

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, 

Технології, Мистецтво) 

3 3 3  

Інформатика      

1,5 

1.5 1.5  

 Технології  - 1,5  

 Мистецтво 

 

1.5       1,5 

 

      - 

 

    

 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття: 

 

6 

 

7 

 

7 

    20 

 

Лісівництво.Лісознавство з основами лісівництва. 

(Факультатив) 

1 - -  

Біологія ..                                                      (Факультатив) - 1   

Історія України. Історія Голокосту.(Факультатив )                         1 

 

1 1  

Англійська мова. «The Key to Success» («Ключі до 

успіху»). 

 1   

Хімія. Розв∙язування задач з хімії.(Факультатив)      1  

Географія.Загальна географія .(Факультатив)   1  

Математика. 1    



Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33 99 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 38 114 

     

1 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 

 

 

Додаток 7 

                         до Освітньої програми 

         Чудейського ліцею № 1    

 

Перелік навчальних програм ,підручників та навчально-методичних 

посібників ,рекомендовані  МОН України для використання 

у 2021/2022 н.р. 

 

Посилання: 

 

5-11 кл. ЗЗСО з навчання українською мовою – https://goo.gl  /93BNko ; 

 

       ЗЗСО з навчання  мовами національних меншин-https://Bit.ly /2WnlGoi  ; 

                

          з особливими освітними потребами – http : //bit.ly/2lnbGsO  

 

«Організація дистанційного навчання в школі.Методичні 

рекомендації.»(авт.А.Лотацька,А.Пасічник) – https://cutt.ly /9iveDyc. 

 
Додаток 8 

 

 

Посилання на електронний ресурс 

 

№ 

з/п 

Назва Посилання на електронний ресурс 

1.  Навчальні програми 

для 1-4 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli 

2.  Навчальні програми 

для 5-9 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas 

3.  Навчальні програми 

для 10-11 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-

klasiv 

4.  Навчальні програми 

курсів за вибором 

факультативів  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-

viborom-fakultativiv 

5.  Типові освітні 

програми для 2-11 

класів  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-

11-klasiv 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv


6.  Наскрізні змістові лінії 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi 

7.  Навчальні програми, 

підручники та 

навчально-методичні 

посібники, 

рекомендовані МОН 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-

metodichni-posibniki-rekomendovani-mon 

8.  Навчальні плани 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-plani 

9.  Типові освітні 

програми для дітей з 

особливими освітніми 

потребами  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-

ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-plany 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani


Додаток 9 

до Освітніх програм 
  

        Перелік навчальних програм курсів за вибором та факультативів 

для здобувачив освіти  Чудейського ліцею № 1 на 2021/2022 н.р. 

№ 

з/

п 

                      Навчальні програми Клас  

год. 

Документ про надання 

грифа МОНУ 

1. Програма «Основи християнської етики та моралі», 

автор. кол-в під кер. ЖуковськогоВ.М.(Курс за 

вибором) 

7-А , 

7-Б, 

8 кл. 

по 

1 год. 

Рекоменд.МОНУ 

Лист від 16 грудня 2018 р. 

№1/ІІ-18235 

2. Програма «Юний географ-

краезнавец»(авт.кол.Гаврелюк В.С.,Глущак Г.Я.Ілюк 

О.В. і др.за заг.ред.Чобан Р.Д.) 6-11 кл.,Івано-

Франківській ОІППО.(Факультатив) 

6 кл. 

1 год. 

Лист ІМЗО від 10.03.2019 

№22.1/12-Г-168  

3. Англійська мова. «The Key to Success» («Ключі до 

успіху»).Програма факультативного курсу з 

англійської мови для учнів 11 класу ЗНЗ, 

спеціалізованих шкіл,гімназій, ліцеїв. Автори Мацак 

Є.Л., Булгакова В.Г. (Факультатив)Друга іноземна 

мова. 

11-А 

1 год. 

 Лист Інституту 

модернізації змісту освіти 

МОН від 21.06.2018 № 

22.1/12-Г-392. 

https://imzo.gov.ua/pidruchni

ki/pereliki/ 

4. Збірник навчальних програм курсів за вибором та 

факультативів з біології для допрофільної підготовки 

та профільного навчання, Кам’янець – Подільський, 

Аксіома, 2009р.,2014 р.,2019р.,c.    Т.А.Навчальна 

програма «Нуклеїнові кислоти».Факультатив. 

 

 

11-А 

1 год. 

Лист ІІТЗО від 20.08.2019 

№22.1/12-Г-873. 

 

5. Математика.Збірник  програм  з математики для 

допрофільного   навчання   та  профільної підготовки в 

частині варіативної складової.(5-11 кл.) 

Упорядники: Прокопенко Н.С.,Єргіна О.В., 

Вашуленко О.П. Розв’язування задач. Факультатив. 

9 , 

10  

по  

1 год 

 

Лист ІМЗО від 04.07.2016 

№ 2.1/12-Г-440 

6. Розв’язування задач з хімії,10-11 кл.,(автор Вороненко 

Т.І.) Факультатив. 

 11-Б  

1 год. 

Лист ІІТЗО від 12.11.2019 

№22.1/12-Г-1058. 

 

7. "Основи лісівництва" (авт. Маринець В. З.) . Івано-

Франківський ОІППО.(Факультатив). 

10 

1 год. 

Лист ІМЗО від 13.08.2018 

№ 22.1/12-Г-735. 

8.  «Загальна географія» (профільний рівень) (авт. 

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.) Навчальна програма 

курсу за вибором. Факультатив. 

11-Б  

1 год. 

Лист ІМЗО від 15.07.2019 
№ 22.1/12-Г-676 

9. Програма варіативного 

курсу.ІсторіяГолокосту(авт.Щупа кІ.Я., 

Майорський В.В.) Факультатив. 

10, 

11-А, 

11-Б 

по 

1 год. 

 

Лист ІІТЗО  вд 13.02.2019 

№41.1/12-Г-66 

 



 

 

 

Додаток №10 

Список здобувачив освіти 

Чудейського №1, 

які потребують навчання за індивідуальною формою 

у 2021/2022 н.р. 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

учня 

Клас Кількість 

годин на 

тиждень 

Діагноз Юридична 

підстава 

Дідора 

Олександра 

Тодорівна 

7 14  Наслідки  органічного ураження 

ЦНС в раньому віці з легкою 

розумовою відсталістю , кістозно- 

атрофічними змінами мозку і  

судомними нападами з частотою  

1-3 рази на місяць . 

Заключення 

ЛКК № 275 

від  

15.06.2021 

р.,                       

висновок 

про 

комплексну 

психолого-

педагогічну 

оцінку 

розвитку 

дитини від 

19.06.2021р 

. №108997 

Пожога  

Ніколета 

Миколаївна  

 

9 

14  

Помірна розумова відсталість в 

наслідок  органічного  ураження 

ЦНС в раньому віці з порушенням 

поведінки та емоцій.  

Заключення 

ЛКК № 233 

від 

31.05.2021р 

.                           

висновок 

про 

комплексну 

психолого-

педагогічну 

оцінку 

розвитку 

дитини від 

19.06.2021р 

№108807 



Падурі 

Валентина 

Миколаївна  

3 10 Порушення обміну сірковмісних 

амінокислот.Тирурікемія 

вроджена,мікроцеорамія.Виражені 

когнітивні порушення.  

 

Заключення 

ЛКК №258 

від 

09.06.2021р.                        

висновок 

про 

комплексну 

психолого-

педагогічну 

оцінку 

розвитку 

дитини від 

19.06.2021р 

№109051 

                                                                                                       

                                                                                                        

 

Додаток №11 
 

 

Індивідуальний навчальний план 

на 2021/2022 н.р. 

учениці 3-Б кл. Чудейського ліцею №1 

Падурі Валентини Миколаївни 

з 01.09.2021 р. 

 

 

№  

за/п 

Назва предмета Кількість 

годин 

Наказ МОН України від 

08.10.2019р.№1273,заОсвітньої 

програми, розроблена під 

керівництвом О. Я. Савченко . 

1  Румунська мова (Румунське 

літературне читання) 

2 3+1 

2 Інтегрований курс «Українська 

мова» 

2 6 

3 Французька мова 0,5 2 

4 Математика 2 4 

5 Я досліджую 

світ(Природознавство\Дизайн і 

технології\ інформатика) 

2,5 5 

6 Музичне мистецтво 0,5 1 

   7 Образотворче мистецтво 0,5 1 



    8 Фізична культура звільнена                          3 

                                           Всього: 10                       26 

 

 

 

Примітка:  На підставі лікарської довідки звільнена від занять з фізкультури. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №12 
 

 

 

Список  

та розподіл навчального навантаження 

педагогічного працівника  

Чудейського ліцею №1, 

яка буде здійснювати навчання учениці 3-Б класу Падурі В.М. 

за індивідуальною формою навчання 

у 2021/2022 н.р. 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

учня 

Кл

ас 

Перелік навчальних 

предметів 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

учителя 

Фахова 

освіта 

Кількість годин 



Падурі 

Валентина 

Миколаіївна 

3-Б 1) Інтегрований курс 
«Українська мова» - 2 

год.; 

2) Румунська мова -1 

год; 

 3) Румунське 

літературне читання -

1год.; 

4)Французька мова - 

0,5 год;              

5)Математика- 2 год.; 

6)Я досліджую світ 

(Природознавство\Диз

айн і технології) -2 

год; 

7)Образотворче 

мистецтво - 0,5 год;                

8)Музичне мистецтво 

- 0,5 год;                                   

9)Інформатика - 0,5 

год;      

10) Фізична культура 

– звільнена. 

Попеску 

Марія 

Маноліївн

а 

Чернівец

ький 

національ

ний 

університ

ет 

ім.Ю.Фед

ьковича 

Спец 

«Початко

ва 

освіта», 

вчитель 

початков

их класів 

10 

 

                                                            

Примітка: За результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду 

учениця 3– Б класу Падурі В. М. за станом здоров'я  звільнена від занять з 

фізкультури. 

 

Додаток №13 

Індивідуальний навчальний план 

на 2021/2022 н.р. 

учениці 7 кл. Чудейського ліцею №1 

Дідори Олександри Тодорівни  

з 01.09.2021 р. 
 

№  

за/п 

Назва предмета Кількість годин Наказ МОН України від  

20.04.2018р. №405 (додаток № 2) 

1  Українська мова 1,5 2,5 

2 Українська література  1 2 

3 Французька мова - 2 

4 Румунська мова 1 2,5 

5 Інтегрований курс «Література» ( 

румунська та зарубіжна ) 

1 2 

6 Історія України. 0,5 1 



7 Всесвітня історія. 0,5 1 

8 Музичне мистецтво 0,5 1 

9 Образотворче мистецтво 0,5 1 

10 Алгебра 1 2 

11 Геометрія 1 2 

12 Біологія  1 2 

13 Географія 1 2 

14 Фізика 0,5 2 

15 Хімія 0,5 1,5 

16 Трудове навчання 1 1 

17 Інформатика 0,5 1 

18 Основи здоров’я 1 1 

19 Фізична культура  звільнена 3 

 Всього: 14 32,5 

 

Примітка:  На підставі лікарської довідки звільнена від занять з фізичної 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Додаток № 14 
 

 

 

Список  

та розподіл навчального навантаження 

педагогічного працівника  

Чудейського ліцею №1, 

яка буде здійснювати навчання учениці 7 класу Дідори О .Т. 

за індивідуальною формою навчання 

у 2021/2022 н.р. 

 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові учня 

Клас Перелік навчальних предметів Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учителя 

Фахова освіта Кількість 

годин 

Дідора 

Олександра  

Тодорівна  

7 1) Українська мова – 1,5 год.; 

2) Українська література -1 

год.; 

Пожога 

Валентина 

Леонівна 

Економічний 

Університет 

м. Орадія, 

14 



3) Румунська мова -1 год.; 

4)Інтегрований курс 

«Література» (Румунська та 

зарубіжна) – 1год.; 

5) Історія України – 0,5 год.; 

6) Всесвітня історія – 0,5 год. 

7) Музичне мистецтво – 0,5 

год.; 

8) Образотворче мистецтво -

0,5год.; 

9) Алгебра -1 год.; 

10) Геометрія – 1 год.; 

11) Біологія –1 год.; 

12) Географія – 1 год.; 

13) Фізика – 0,5 год; 

14) Хімія – 0,5 год.; 

15) Трудове навчання – 1 год.; 

16) Інформатика - 0,5год.; 

17) Основи здоров'я – 1 год.; 

18) Фізична культура – 

звільнена. 

 

Румунія. 

Спеціальність: 

Туризм та 

послуги. 

 

                                                            
Примітка: За результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учениця 7– го класу 

Дідора О., за станом здоров'я  звільнена від занять з фізкультури. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 15 

 

 

Індивідуальний навчальний план 

на 2021/2022н.р. 

учениці 9 кл. Чудейського ліцею №1 

Пожоги Ніколети Миколаївни  

з 01.09.2021р. 
 

№  

за/п 

Назва предмета Кількість годин Наказ МОН України від  

20.04.2018р. №405 (додаток № 2) 

1 Українська мова 1 2+1 

2 Українська література  1 2 

3 Французька мова 1 2 



4 Румунська мова 1 2 

5 Інтегрований курс «Література» ( 

румунська та зарубіжна ) 

1 2 

6 Історія України  0,5 1,5 

7 Всесвітня історія  0,5 1 

8 Основи Правознавство 0,5 1 

9 Мистецтво 0,5 1 

10 Алгебра 1 2 

11 Геометрія 1 2 

12 Географія 0,5 1,5 

13 Біологія 1 2 

14 Фізика  1 3 

15 Хімія  1 2 

16 Трудове навчання 0,5 1 

17 Інформатика 0,5 2 

18 Основи здоров’я 0,5 1 

19 Фізична культура  звільнена 3 

 Всього: 14 34+1 

 

 

Примітка:  На підставі лікарської довідки звільнена від занять з фізкультури. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                         

Додаток № 16 
 

 

 

Список  

та розподіл навчального навантаження 

педагогічного працівника  

Чудейського ліцею №1, 

яка буде здійснювати навчання учениці 9 класу Пожоги Н .М. 

за індивідуальною формою навчання 

у 2021/2022н.р. 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові учня 

Клас Перелік навчальних 

предметів 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учителя 

Фахова освіта Кількість 

годин 



Пожога 

Ніколети 

Миколаївни  

9 1)Українська мова – 1 

год.; 

2)Українська література 

-1 год; 

3)Французька мова-

1год.; 

4)Румунська мова -1 год 

5)Інтегрований курс 

«Література» 

(Румунська та 

зарубіжна) – 1год; 

6) Історія України» – 0,5 

год 

7) Всесвітня історія – 0,5 

год 

8) Основи правознавства 

– 0,5 

9)  Мистецтво – 0,5 год 

10) Алгебра  -1 год.; 

11) Геометрія – 1 год 

12)Географія -0,5 год. 

13.)Біологія  - 1 год. 

14) Фізика -  1год. 

15) Хімія – 1 год. 

16)Трудове навчання – 

0,5 год; 

17)Інформатика - 0,5год; 

18)Основи здоров'я – 0,5 

год; 

19)Фізична культура – 

звільнена. 

  

 

Бойчук Мар'яна 

Миколаївна 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 

Спец. 

«Румунська 

мова та 

література », 

вчитель 

румунської 

мови та 

літератури 

14 

      

 
Примітка: За результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учениця 9– го класу 

Пожога Н. за станом здоров'я  звільнена від занять з фізкультури. 

 
 

 

 

 

Додаток № 17 

 

Список  дітей  

особливими освітніми потребами, 

які навчаються за інклюзивною формою 

в Чудйський ліцей  №1 у 2021/2022 н.р. 

№ П.І.Б. 

учня 

к

л

а

с 

К-сть годин на тиждень Діагноз  

(ІРЦ) 

Юридич

на 

підстава 

Термін 

навчан

ня 



1.  Пацан 

Георгій 

Маріанович 

9 6 годин корекційно-розвиткових 
занять: Дефектолог-2 год. 

                          Психолог-2 год. 

                           Логопед -2 год. 

 

 

 

 

 

 

Медичний 

діагноз: 

Легка 

розумова 

відсталість з 

порушенням  

поведінки  та 

емоцій ЗММ 

ІІ рівня .  

 

Висновок 

ІРЦ №273 

від 15.04. 

2019р 

 

Заключен

ня ЛКК 

№572 від 

28.08. 

2019р. 

 

01.09. 

2021р. 

по  

01.06. 

2022р. 
 

 

 

25 годин 

 

№ П.І.Б. 

учня 

к

л

а

с 

К-сть годин на тиждень Діагноз  

(ІРЦ) 

Юридич

на 

підстава 

Термін 

навчанн

я 

2.  Богданюк 

Микола-

Артем 

Георгійович 

6 6 годин корекційно-розвиткових 
занять: Дефектолог-2 год. 

                          Психолог-2 год. 

                           Логопед -2 год. 

 

 

 

 

 

 

Медичний 

діагноз: 

Легка 

розумова 

відсталість 

астено-

невротичний 

розлад 

Висновок 

ІРЦ №269 

від 

15.04.201

9р 

 

 

01.09. 

2021р. 

по  

01.06. 

2022р. 
 

 

 

25 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток № 18 
Навчальний план 

інклюзивного навчання 

учня  6-го класу Чудейського№1  

Богданюк Миколи-Артема Георгійовича 

на 2021/2022 навчальний рік 

 
(складено на основі робочого навчального плану Чудейського ліцею №1 з навчанням румунською 

мовою для 5-9 кл. на 2021-2022 н.р. 

Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 405, додаток №2). 

№ Назва предмета К-ть 

годин 

Учитель Освіта, 

спеціальність 

1 Українська мова 2,5 Пожога Д.І. Вища,вчитель укр..мови та 

літературу   

2 Українська література 2 Пожога Д.І. Вища,вчитель укр..мови та 

літературу   

3 Румунська мова 2,5 Микайлу М.Г. Вища Микайлу М.Г.,учитель 

румунської мови та літератури  

4 Румунська література 2 Микайлу М.Г. Вища Микайлу М.Г.,учитель 

румунської мови та літератури 

5 Математика 2 Герман М.Г. Базова вища,бакалавр учитель 

математики 

6 Біологія  1 Петрашеску 

М.В. 

Вища Петрашеску М.В.,учитель 

біології 
 

7 Географія  2 Пожога В.Л. Бакалавр, туризм та послуги 

8 Інформатика  1 Курелюк Н.В. Учитель інформатики 

9 Образотворче мистецтво 1 Кучурян В.А. Вища, учитель румунської мови 

10 Інтегрований курс «Всесвітня 

історія, історія України» 

1 Падурі О.К. Вища, учитель історії 

11 Основи здоров’я  1 Іліуц М.І. Вища,учитель біології та хімії 

12 Трудове навчання 2 Гатеж І.К. Вища,учитель  

13 Музичне мистецтво 1 Паскар. І.Г. Середня освіта,хоровий спів  

14 
Індивідуальний супровід 

1 Асистент 

вчителя  

Стойка М.В. 

Бакалавр, 

учитель франц.мови  
 

15 
Виховна робота 

1 Асистент 

вчителя  

Стойка М.В. 

Бакалавр, 

учитель франц.мови  
 



16 
Співпраця з педагогами 

1 Асистент 

вчителя  

Стойка М.В. 

Бакалавр, 

учитель франц.мови  
 

17 
Співпраця з батьками 

1 Асистент 

вчителя  

Стойка М.В. 

Бакалавр, 

учитель франц.мови  
 

Разом всього годин - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 19 
 

Навчальний план 

інклюзивного навчання 

учня  9-го класу Чудейського ліцею№1  

Пацана Георгія Маріановича  

на 2021/2022 навчальний рік 

(складено на основі  навчального плану закладів загальної середньої освіти з  навчанням мовою 

корінного народу,національної меншини наказ МОН України № 405 від 20.04.2018р.,таблиця №2 ) 

№ Назва предмета К-ть 

год. 

Учитель Освіта, 

спеціальність 

1 Українська мова 2 Луканюк О.В. Вища, вчитель української мови та 

літературу   

2 Українська література 2 Луканюк О.В. Вища, вчитель української мови та літерат.   

3 Румунська мова 2 Меглей М.Р. Вища, вчитель румунської мови та 

літератури  

4 Інтегрований курс  

«Література» (румунська та 

зарубіжна)  

1 Меглей М.Р. Вища, вчитель румунської мови та 

літератури 

5 Історія України 1 Падурі О.К. Вища, вчитель історії 

6 Всесвітня історія 1 Падурі О.К. Вища, вчитель історії 

7 Основи правознавства     1 Кучурян В. А Вища, вчитель історії  та  правознавства  

8 Алгебра 1 Королюк  Н.В. Вища, вчитель математики 

9 Геометрія 1 Королюк  Н.В. Вища, вчитель математики 

10 Інформатика  1 Королю  Н.В. Вища, вчитель математики 

11 Біологія 1 Петрашеску М.В Вища,вчитель біології 

12 Фізика  1 Бружа Г.В. Вища,вчитель фізики 

13 Географія  1 Пожога В.Л. Бакалавр, вчитель географії 

 14 Хімія                                                                            1 Іліуц М.І. Вища, вчитель біології та хімії 

15 Основи здоров’я  1 Іліуц М.І. Вища, вчитель біології та хімії 

16 Трудове навчання 1 Гатеж І.К.. Вища, вчитель трудового навчання  

17  Мистецтво 1 МикайлуМ.Г. Вища, вчитель румунської мови та 

літератури 

18 
Виховна робота 

2 Асистент вчителя 

 Бежан О.М. 

Вища,вчитель поч..класів 

19 
Робота з педагогами 

1 Асистент вчителя 

Кучурян В.А. 

Вища, вчитель історії та правознавства. 

20 
Робота з батьками 

2 Асистент вчителя   

Кучурян В.А.  

Вища, вчитель історії та правознавства 

                                                         Разом всього годин - 25 

 

        Примітка:  На підставі лікарської довідки звільнений від занять з фізичної культури.                                                             
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ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Список 

вчителів по категоріях 

Чудейського ліцею  №1 

на 2021/2022 н.р 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

Освіта Катег. Звання Рк проходження атестації 

1.  Петрашеску Раду Емануїлович Вища,вч. географії вища ст..вчит. 
вчитель-

методист 

№ 139 від 15.04.2020р. 

2.  Іліуц Олена Василівна Вища,вч. труд.навч. вища ст..вчит. № 139  від 15.04.2020р. 

3.  Микайлу Марія Георгіївна Вища,вч. рум.мови вища ст..вчит. № 139  від 15.04.2020р. 

4.  Меглей Маріана Радувна Вища,вч. рум.мова. вища ст..вчит. №42-о від 28.03.2019р. 

5.  Микайлу Магдалина Георгіївна Вища,вч. 

рум.мова. 

I к.  №31від 22.03.2018р. 

6.  Кучурян Валентина Аурелівна Вища, вч. історії вища ст.,вчит. №34- о 07.04.2017р. 

7.  Петрашеску Марія Василівна Вища, вч. біології вища  №34- о 07.04.2017р. 

8.  Мотреску Ромена Андріанівна Вища,вч. 
англ.мова 

вища ст.,вчит. №106 09.04.2021р. 

9.  Паладій Крістіна Іллівна Вища, вч. почат.кл. вища  № 42-о від 28.03.2019р. 

10.  Веля Аліна Миколаївна Вища, психолог I к.  № 40-о, 03.04.2020р. 

11.  Педуре Марія Захарівна сер.спец. 

вч.почат.кл. 

Спец 

11т. Розр 

 

ст..вчит. № 139  від 15.04.2020р 

12.  Падурі Марія Георгіївна Вища, вч.початкл. ІІ кат.  № 45-о від 21.30.2013р. 

13.  Бежан Ольга Мірчівна  Вища,  

асистент вчителя 

спец  - 

14.  Пожога Даніела Іванівна Вища, вч.укр.мрви І кат.  №39-о від 22.03.2019р. 

15.  Луканюк Олена Валер’янівна Вища, вчт укр.мови вища ст..вчит. №106 09.04.2021р. 

16.  Попеску  Марія Манолівна сер.спец.вч. почат.кл. Спец, 
11т.р. 

 №39-о від 22.03.2019р. 

17.  Стойка Михаела Валеріївна Бакалавр асистент 
вчителя 

спец  - 

18.  Іліуц Мануела Іванівна Вища вч. хімії вища  №106  09.04.2021р. 

19.  Биндю Маріана Василівна Сер.спец. Вч. 
фізкультури 

11т.розр  наказ №33-о,22.03.2018 

20.  Бойчук Мар’яна Миколаївна Вища, вч.рум.мови І кат  № 13-о 21.03.2021р. 

21.  Падурі Олена Костянтинівна Вища, вч.історії вища ст..вчит. №106  09.04.2021р. 

22.  Бурла Дана Михайлівна Вища, вч.поч.кл. І кат  №30-о, 22.03.2018р. 

23.  Гатеж Ілля Костянтинович Вища, вч.ЗУ виша  №42-о від 28.03.2019р. 

24.  Герман Марія Георгіївна  Вища, вч.математики вища  № 106 09.04.2021р. 

mailto:mega.chudey1@ukr.net


                   

 

 

25.  Королюк Надія Василівна Вища, вч.іформатики Спец.   

26.  Пожога Валентина Леонівна  Бакалавр, вч.географії  11 та.роз.  №13-о від 12.03.2021р. 

27.  Падурі Наталя Георгіївна Вища,вч. поч.кл. I к.  №57,31.03.2011р.  

28.  Місікевич Дорін Ілліч Вища, вч.франц.мови вища  №119 від  29.03.2013р. 

29.  Падурі Марія Іванівна  Бакалавр,вч.укр.мови Спец.  - 

30.  Бружа Георгій Васильович  Вища, вч.фізики Спец.  - 

31.  Нікорич Крістіна Софроновна  Вища, вч.укр.мови І кат.  № 21-о від 16.03.2017р. 

32.  Кучурян Лоредана Ігорівна  Сер.спец.,вч.поч.кл.    

33.  Паскарь Ілля Георгійович 
(сумісник) 

середня освіта вч. 
муз.мис. 

спец   

34.  Герман Лукреція Іллівна 
(сумісник) 

сер.спец. керівник 
гурт.роб. 

спец   

35.  Биндю Олена Василівна вища спец.ІІ кат  №45-о 21.03.2016( декрет) 

36.  Патравчан Марінела Дмитрівна сер.спец. Спец.11 тар 

роз 

 №45-о 21.03.2016  (декрет) 

37.  Мікайлу Марія Іванівна  вища спец. І кат  № 32-о 18.03.2016р. 

(декрет) 

38.  Меглей Діана Іллівна Вища  Спец.ІІ кат.  №26 – о від 21.03.2017р. 

(декрет) 


