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РОЗДІЛ І. Загальні положення  

    Освітня програма  Славутської гімназії №6 Славутської міської ради розроблена на 

виконання /з урахуванням/:  

1. Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

2. Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p   

3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 21.02.2018р. №87 «Про затвердження Держ. стандарту початкової освіти» 

(введено в дію: з 01.09.2018р. – для 1х класів; з 01.09.2019 – для 1-2 класів; з 

01.09.2020 - для 1-3 класів); зі змінами (Постанова КМУ №688 від 24.07.19р., введено 

в дію з 16.08.19р.) 

- від 20.04.2011р. № 462 «Про затвердження Держ. стандарту початкової загальної 

освіти» ; 

- від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Держ. стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» (зазначений Державний стандарт впроваджується в 

частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013 р.,); 

- від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» (відповідно до території обслуговування, що закріплена за 

Славутською гімназією №6 з 01.06.18) 

4. Типової освітньої програми: 

- розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії 

Міністерства освіти і науки України протокол №2/2-2 від 22.02.2018; наказ МОН за 

№268 від 21.03.18р.; наказ МОН № 1272 від 08.10.19р. «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО»; наказ МОН № 1273 від 08.10.19р. «Про 

затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів ЗЗСО»; 

- закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України 

від 20.04.2018 № 405 . 

5.Листів МОН України:  

Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 «Щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному 

році». 

 Лист МОН №1/9-433 від 28.08.2021 “Про окремі питання діяльності закладів 

загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році” 

     Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо 

розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 

2021/2022 навчальному році” 

     Лист Міністерства освіти і науки України  від 23.07.2021 № 1/10-3101 “Щодо 

особливостей організації навчання” 

https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://cutt.ly/OyA9z5p
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п#n9
https://www.pedrada.com.ua/article/2302-struktura-tipovo-osvtno-programi-zakladv-bazovo-seredno-osvti
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-ta-pozashkilnoyi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-ta-pozashkilnoyi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-ta-pozashkilnoyi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/
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     Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки 

навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти 

і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 

навчальному році” 

     Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у 

першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за 

Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа» 

     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання 

організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” 

     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.” 

  Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-

21 “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти”  

Лист МОН № 1/9-404 від 09.08.21 року «Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 

використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році». 

 

6.Наказів МОНУ:  

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 “Деякі питання 

проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти” 

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти” 

     Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020  “Про затвердження Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти” 

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 

28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного 

навчання”/ 

7. Нормативних документів з  безпеки освітнього процесу: 

● Наказ МОН № 1669 від 26.12.2017р. “Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти” 

● Наказ МОН № 974 від 15.08.2016р. “Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України” 

● Наказ МОН № 1423 від 14.12.2012р. “Про затвердження Положення про 

навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх 

навчальних закладів” 

● Наказ МОН № 659 від 16.05.2019р. “Про затвердження Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під 

час освітнього процесу” 

https://www.schoollife.org.ua/pro-pereliky-navchalnoyi-literatury-ta-navchalnyh-program-rekomendovanyh-mon-dlya-vykorystannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-pereliky-navchalnoyi-literatury-ta-navchalnyh-program-rekomendovanyh-mon-dlya-vykorystannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-pereliky-navchalnoyi-literatury-ta-navchalnyh-program-rekomendovanyh-mon-dlya-vykorystannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-pereliky-navchalnoyi-literatury-ta-navchalnyh-program-rekomendovanyh-mon-dlya-vykorystannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-5-klasah-nush/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-5-klasah-nush/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-5-klasah-nush/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-5-klasah-nush/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-vyhovnogo-protsesu-u-2021-2022-n-r-shhodo-formuvannya-v-ditej-ta-uchnivskoyi-molodi-tsinnisnyh-zhyttyevyh-navychok/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-vyhovnogo-protsesu-u-2021-2022-n-r-shhodo-formuvannya-v-ditej-ta-uchnivskoyi-molodi-tsinnisnyh-zhyttyevyh-navychok/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-vyhovnogo-protsesu-u-2021-2022-n-r-shhodo-formuvannya-v-ditej-ta-uchnivskoyi-molodi-tsinnisnyh-zhyttyevyh-navychok/
https://www.schoollife.org.ua/pro-priorytetni-napryamy-roboty-psyhologichnoyi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/pro-priorytetni-napryamy-roboty-psyhologichnoyi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/60e/693/26a/60e69326a506d143696174.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/60e/693/26a/60e69326a506d143696174.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/60e/693/26a/60e69326a506d143696174.pdf
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-provedennya-u-2022-rotsi-zovnishnogo-nezalezhnogo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-provedennya-u-2022-rotsi-zovnishnogo-nezalezhnogo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-provedennya-u-2022-rotsi-zovnishnogo-nezalezhnogo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-shhodo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-shhodo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-shhodo-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-sanitarnogo-reglamentu-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-sanitarnogo-reglamentu-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-dystantsijnogo-navchannya/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-dystantsijnogo-navchannya/
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-organizatsiyi-dystantsijnogo-navchannya/


5 
 

● Наказ МОН № 97 від 31.01.2019р. “Про затвердження примірного 

тематичного плану та примірної програми навчання з питань ОП та БЖД” 

● Лист МОН № 1/9-436 від 14.08.2020р. Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладах освіти та попередження і протидії булінгу. 

Освітня програма визначає:  

● загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки 

окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також 

логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках робочого навчального 

плану (додаток 1,2); 

● очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

перелік яких наведено нижче; 

● оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;  

● форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; 

● вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

 У відповідності до чинного законодавства Славутська гімназія №6 Славутської 

міської ради здійснює освітній процес відповідно до рівнів здобуття повної загальної 

середньої освіти: 

 початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що 

передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним 

стандартом початкової освіти; 

 базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що 

передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним 

стандартом базової середньої освіти 

    Початкова освіта здобувається протягом чотирьох років; базова середня освіта 

здобувається протягом п’яти років; 

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може 

бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, 

результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні особами 

з особливими освітніми потребами у навчальному закладі здійснюється відповідно до 

нормативних документів Кабінету Міністрів України. 

Початкова та базова середня освіта у Славутській гімназії №6 Славутської міської 

ради може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, 

сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.  

Освітню програму Славутської гімназії №6 Славутської міської ради  

побудовано із урахуванням таких принципів: 

● дитиноцентрованості та природовідповідності; 

● узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

● науковості, доступності та практичної спрямованості змісту; 

● наступності і перспективності навчання; 

● взаємопов'язаного формування ключових і предметних компетентностей; 
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● логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

● можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

● творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

● адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти. 

 

РОЗДІЛ ІІ. Цілі та задачі освітнього процесу  Славутської гімназії №6 

Освітня програма гімназії покликана на впровадження таких методів навчання, 

що базуються на партнерстві, участі, активному навчанні, врахуванні актуальних 

потреб і рівня розвитку, наближеності до реального життя дітей і підлітків. 

 Важливим для реалізації концептуальних положень розвитку гімназії є 

модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку і 

соціалізації дітей та молоді, інформатизація освіти, посилення кадрового 

забезпечення, оптимізація системи методичної роботи також вдосконалення 

організаційних форм співпраці з батьками, державними установами й громадськими 

організаціями; оптимізація управлінської діяльності; матеріально-технічне та 

фінансове забезпечення сучасного розвитку закладу. Шляхами реалізації цих напрямів 

є комплекс заходів, який складається з: 

● відповідних управлінських дій, спрямованих на забезпечення економічних і 

соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників, 

● забезпечення сприятливих та комфортних умов організаційно-педагогічної та 

методичної роботи; 

● створення й підтримка атмосфери спільної відповідальності за результати 

освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу; 

● сприяння формуванню системи психолого-педагогічної служби; 

● підвищенню компетентності педагогічних працівників; 

● забезпечення функціонування шкільного сайту; 

● ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів 

управління закладом (педагогічна рада схвалює стратегію розвитку гімназії; 

створює умови для послідовних змін; здійснює аналіз і контроль діяльності 

колективу; забезпечує колегіальність щодо прийняття важливих рішень). 

 Реалізація задач освітньої програми проходить ще й через урізноманітнення та 

удосконалення форм співпраці педагогічного колективу закладу з батьками учнів, 

закладами професійно-технічної освіти та громадськими організаціями. Робота з 

закладами позашкільної освіти проводиться задля розширення освітнього середовища, 

спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості учнів. 

Основним засобом реалізації призначення  освітнього  закладу є засвоєння 

учнями обов'язкового мінімуму змісту  навчальних  програм; забезпечення реалізації 

права громадян на повну загальну середню освіту; виховання свідомого ставлення до 
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свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 

формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів; уведення в навчальний план предметів і курсів, що 

сприяють розвитку особистості, його здібностей і обдарувань та формують  світогляд; 

організацію індивідуальної форми навчання, інтеграцію навчальної та позанавчальної 

діяльності; надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності 

(інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо). 

 Головним завданням гімназії є  надання якісної освіти здобувачам освіти, 

забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні і самореалізації особистості, яка здатна 

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

самовдосконалення і навчання впродовж життя. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. 

Освітня програма закладу та її обґрунтування 

3.1.Початкова освіта ( 1- 4 класи) 

 

Кількість 1-4 класів у закладі  – 8. 

Мова навчання – українська. 

Навчальний план зорієнтований на роботу за п'ятиденним навчальним тижнем. 

Освітню програму для 1-4 класів  Славутської гімназії №6 Славутської міської  

ради розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»,«Про повну загальну 

середню освіту»  у відповідності до Державного стандарту початкової освіти 

(постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів 

загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та 

затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268., наказами  МОН  № 1272 

від 08.10.19р. «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО» та  

№ 1273 від 08.10.19р. «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів 

ЗЗСО». наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-2 х класів складає 1680 

годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 875 

годин/навчальний рік. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4х 

класів складає  – 1610 год./навальний рік: для 3-х- 805 годин/навчальний рік, для 4-х 

класів — 805 год/ навчальний рік. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

● мовно-літературна — спрямована на формування інтересу до рідного 

слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; формування повноцінної 

навички письма, уміння брати участь у діалозі, читацької, комунукативної 

та інших ключових компетентностей; 

● математична - спрямована на формування математичної та інших 

ключових компетентностей; 

● природнича - має на меті формування компетентностей в галузі 

природничих наук, основи наукового світогляду, становлення 

відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі; 
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● технологічна – формування компетентностей в галузі техніки і технологій, 

здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій; 

● інформативна – формування інформаційно – комунікаційної 

компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням 

цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок 

безпечної діяльності в інформаційному суспільстві; 

● соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної 

компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, 

розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної 

поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших; 

● громадянська  та  історична  - формування  громадянської та інших 

компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між 

минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття 

досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів; 

●  - мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та 

художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової 

мистецької спадщини; 

● фізкультурна – формування мотивації до занять фізичною культурою і 

спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, 

вдосконалення життєво  необхідних рухових умінь та навичок. 

Мовно-літературна освітня галузь в 1-х класах реалізуватиметься через 

інтегрований курс «Навчання грамоти»; в 2-х класах через навчальні предмети 

«Українська мова», «Читання»; у 3-4х класах через навчальні предмети «Українська 

мова», « Літературне читання». 

Іншомовна освітня галузь реалізується через предмет «Англійська мова» 

Математична освітня галузь реалізуеться через предмет «Математика». 

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича, 

реалізується через інтегрований предмет «Я досліджую світ». 

Технологічна освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Дизайн і 

технології». 

Інформатична - через предмет «Інформатика», починаючи з 2 класу. 

Мистецька галузь - через окремі предмети «Мистецтво: Образотворче мистецтво» 

і « Мистецтво : Музичне мистецтво» по 1 годині. 

Фізкультурна галузь реалізується через предмет «Фізична культура». 

Програмою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, 

коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого 

курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових 

компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх 

ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, 

творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати 
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проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової 

освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у 

нові ситуації. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи 

водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

Варіативну частину в навчальному плані розподілено наступним чином:  
 

№з/п Клас  Назва  Форма  Кількість 

год. На 

тиж. 
1 1-А Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

2 1-Б Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

3 2-А Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

 

4 2-Б Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

5 3-А 

 

Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

6 3-Б Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

7 4-А Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

8 4-Б Мовно — літературна 

галузь 

Підсилення предметів 1 

 

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані  гімназії для початкових класів (Додаток 1). 

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) здійснено поділ 2-А,  4-А 

та 4-Б класів на  групи при вивченні англійської мови; 2-А,2-Б, 3-А, 3-Б,4-А, 4-Б  на 

групи при вивченні інформатики. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у1 класах – 35хвилин, у 2-х, 3-4х 

класах 40 хв. 
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3.3. Базова середня освіта (5-9 класи) 

Кількість  класів у закладі  – 10. 

Мова навчання – українська. 

Навчальний план зорієнтований на роботу за п'ятиденним навчальним тижнем. 

Освітня програма Славутської гімназії №6 Славутської міської  ради базової 

середньої освіти  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» «Про повну 

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

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405 Таблиці 1,10) з навчанням українською мовою. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів    5-9-х класів - 5845 

годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 

1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172, 5годин/навчальний рік, для 8-х 

класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260годин/навчальний рік. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".  

Навчальні предмети для учнів 5-9 класів (через відповідні освітні галузі) по 

годинах розподіляються наступним чином: 

Освітні галузі Навчальні предмети Класи 

5 6 7 8 9 

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Перша іноземна мова 

(англ.) 

3 3 3 3 2 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

2 - - - - 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України  1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 

Мистецтво - - - 1 1 

Математика Математика 4 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство Природознавство 2  - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 
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Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані реалізується через 

окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Англійська 

мова","Німецька  мова" (лише 5 клас),  «Зарубіжна література». 

 У межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається «Історія України 

(Вступ до історії)», інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», у 7-9 

класах “Історія України”, “Всесвітня історія”, у 9 класі “Правознавство”. 

 Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне 

мистецтво»та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах, «Мистецтво» у 8-9 класах.  

Освітня галузь “Математика” реалізується через окремі предмети “Математика” — у 

5-6-х класах, “Алгебра” та “Геометрія” у 7-9-х класах. 

 Освітня галузь “Природознавство” реалізується через окремі предмети 

“Природознавство” — у 5-х класах, “Біологія” у 6-9-х класах, “Географія у 6-9-х 

класах, “Фізика” у 7-9 х класах, “Хімія” у 79-х класах. 

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання”, 

“Інформатика”. 

Предмет «Трудове навчання» реалізується через навчальні проекти: 

 

Клас  Назва    навчальних проектів 

«Обслуговуючі види праці» 

Назва  навчальних 

проектів 

«Технічні види праці» 

5 Гольниця, Брелок.М'яка пласка іграшка. Ялинкова 

прикраса. Лялька – мотанка. Серветка. Торбинка 

для дрібничок. Панно, картина. Прикраси з бісеру, 

стрічок, ниток тощо. 

« Виготовлення виробів 

із фанери та ДВП» 

Сервірування святкового столу. Побутові 

електроприлади в моєму житті. 

«Виготовлення 

дерев’яної іграшки» 

6 Підставка під горнятко. Органайзер для 

рукоділля. Об'ємна м'яка іграшка. Ялинкова 

прикраса. Листівка.Декоративні квіти. Салати. 

Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо. 

« Виготовлення виробів 

із тонкого листового 

металу» 

Охайне житло. Здоров'я та краса мого волосся. « Виготовлення виробів 

із дроту» 

7 Гаманець. Технологічний одяг для кухні. Чохол 

для горнятка. Декоративна подушка. Сумка, 

рюкзак 

«Виготовлення виробів із 

деревини» ( з 

використанням ручних 

способів обробки)  

Малярні роботи у побуті власними руками. « Обробка деревини» 

8 Поясни швейний вирібТекстильна лялька. Шпрф. 

Декоративний рушник. Декоративний вінок. 

 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 
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Моя зачіска  

9 Одяг для тематичних свят. Вироби для власних 

потреб.Мій власний стиль 

 

 

 Освітня галузь “Здоров'я і фізична культура” реалізується  через окремі 

предмети “Основи здоровя”, “Фізична культура”.  

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

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не 

лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у 

змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у гімназії сформовано 

самостійно з варіативних модулів: 

 

Клас  Назва модуля  

5 

6 

7 

8 

9 

 

« Легка атлетика», « Футбол», « Баскетбол», « Гімнастика», « Волейбол». 

Предмети інваріантної складової навчального плану, що не мають цілої 

кількості годин, викладаються протягом навчального року за розкладом шляхом 

чергування (чисельник/ знаменник).  

Навчальні предмети “Історія України” та “Всесвітня історія” у 7-9 класах, 

протягом навчального року, викладаються синхронно. 

У 5-9 класах здійснюється поділ класів на групи при вивченні інформатики 

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).  

Години варіативної складової використано на: підсилення предметів 

інваріантної складової, запровадження  курсів за вибором, запровадження 

факультативів,індивідуальні заняття, а саме: 

 
№ 

з/п 

Клас  Назва  Форма  Кількість год. 

на тижд. 

1 5-А Психологія спілкування Факультатив  1 

Українська мова Підсилення 

предмету 

1 

2 5-Б Психологія спілкування Факультатив 1 

Математика Підсилення 

предмету 

1 

3 6-А Цифрова та медіа грамотність Факультатив 1 

Математика Підсилення 

предмету 

1 

4 6-Б Українська мова Підсилення 1 
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предмету 

5 7-А Цифрова та медіа грамотність Факультатив  1 

Математика Індивідуальна 

година 

1 

6 7-Б Українська мова Підсилення 

предмету 

1 

   

7 8-А Історія  Індивідуальна 

година 

0,5 

Географія рідного краю Факультатив 1 

8 8-Б Географія рідного краю Факультатив 1 

 

 
 

9-А Моя майбутня професія  Факультатив  1 

 Правознавство Індивідуальна 

година 

1 

9-Б Моя майбутня професія  Факультатив  1 

 Математика Підсилення 

предмету 

1 

 Хімія Індивідуальна 

година 

1 

Предмети варіативної складової навчального плану, що не мають цілої 

кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом шляхом 

чергування (чисельник/ знаменник).  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані  базової середньої освіти (Додаток 2). 

Навчальні екскурсії та навчальна практика у 5 – 8- х класах , згідно рішення 

педагогічної ради, проводяться  впродовж навчального року, відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61 «Методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення 

навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 
 

РОЗДІЛ IV. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  
Відповідно до мети та загальних  цілей, окреслених у Державному стандарті 

початкової та базової середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати 

вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.  

Результати навчання роблять внесок у формування таких ключових 

компетентностей здобувачів освіти: 

Ключові  

компетентності 

Компоненти 

І рівень ІІ рівень 

1.Спілкування  

державною 

мовою 

Вільне володіння 

державною мовою, що 

передбачає уміння усно 

Уміння: ставити запитання і 

розпізнавати проблему; міркувати, 

робити висновки на основі інформації, 
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і письмово 

висловлювати свої 

думки, почуття, чітко та 

аргументовано 

пояснювати факти, а 

також любов до 

читання, відчуття краси 

слова, усвідомлення 

ролі мови для 

ефективного 

спілкування та 

культурного 

самовираження, 

готовність вживати 

українську мову як 

рідну в різних життєвих 

ситуаціях 

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; уникати 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 

Здатність спілкуватися 

іноземними мовами, що 

передбачає активне 

використання рідної 

мови в різних 

комунікативних 

ситуаціях, зокрема в 

побуті, освітньому 

процесі, культурному 

житті громади, 

можливість розуміти 

прості висловлювання 

іноземною мовою, 

спілкуватися нею у 

відповідних ситуаціях, 

володіння навичками 

міжкультурного 

спілкування 

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; 
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ефективно користуватися навчальними 

стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, 

словники, довідкова література, 

мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3.Математична 

компетентність 

Виявлення простих 

математичних 

залежностей в 

навколишньому світі, 

моделювання процесів 

та ситуацій із 

застосуванням 

математичних 

відношень та 

вимірювань, 

усвідомлення ролі 

математичних знань та 

вмінь в особистому і 

суспільному житті 

людини 

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 

Формування 

допитливості, прагнення 

шукати і пропонувати 

нові ідеї, самостійно чи 

в групі спостерігати та 

досліджувати, 

формулювати 

припущення і робити 

висновки на основі 

проведених дослідів, 

пізнавати себе і 

навколишній світ 

шляхом спостереження 

та дослідження 

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 
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5.Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

 

Опанування основою 

цифрової грамотності 

для розвитку і 

спілкування, здатність 

безпечного та етичного 

використання засобів 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності у 

навчанні та інших 

життєвих ситуаціях 

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 

Опанування уміннями і 

навичками, необхідними 

для подальшого 

навчання, організацію 

власного навчального 

середовища, отримання 

нової інформації з 

метою застосування її 

для оцінювання 

навчальних потреб, 

визначення власних 

навчальних цілей та 

способів їх досягнення, 

навчання працювати 

самостійно і в групі 

Уміння: визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати 

потрібні знання та способи діяльності 

для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; змоделювати 

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 

підприємливіст

ь 

Ініціювання змін у 

близькому середовищі 

(клас, школа, громада 

тощо), формування 

знань, умінь, ставлень, 

що є основою 

компетентнісного 

підходу, забезпечують 

подальшу здатність 

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 
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успішно навчатися, 

проводити професійну 

діяльність, відчувати 

себе частиною 

спільноти і брати участь 

у справах громади 

різні стратегії, шукаючи оптимальних 

способів розв’язання життєвого 

завдання. 

Ставлення: ініціативність, 

відповідальність, впевненість 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 

Громадянські та 

соціальні 

компетентності, 

пов’язані з ідеями 

демократії, 

справедливості, 

рівності, прав людини, 

добробуту та здорового 

способу життя, 

усвідомленням рівних 

прав і можливостей, що 

передбачають 

співпрацю з іншими 

особами для досягнення 

спільної мети, 

активність в житті класу 

і школи, повагу до прав 

інших осіб, уміння діяти 

в конфліктних 

ситуаціях, пов’язаних з 

різними проявами 

дискримінації, цінувати 

культурне розмаїття 

різних народів та 

ідентифікацію себе як 

громадянина України, 

дбайливе ставлення до 

власного здоров’я і 

збереження здоров’я 

інших людей, 

дотримання здорового 

способу життя 

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.Культурна 

компетентність 

Залучення до різних 

видів мистецької 

Уміння: грамотно і логічно 

висловлювати свою думку, 
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творчості (образотворче, 

музичне та інші види 

мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку 

природних здібностей, 

творчого вираження 

особистості 

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 

Усвідомлення основи 

екологічного 

природокористування, 

дотримання правил 

природоохоронної 

поведінки, ощадного 

використання 

природних ресурсів, 

розуміючи важливість 

збереження природи для 

сталого розвитку 

суспільства 

 

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 природних 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 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі: вміння висловлювати 

власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, 

ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими особами. 

РОЗДІЛ V. Навчання за наскрізними лініями 
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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 

І рівень ІІ рівень 

Екологічна 

безпека й  

сталий розвиток 

Формування у 

здобувачів 

початкової 

освіти 

соціальної 

активності, 

відповідальності 

й екологічної 

свідомості, у 

результаті яких 

вони дбайливо й 

відповідально 

ставитимуться 

до довкілля. 

Формування у здобувачів освіти 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. 

Громадянська 

відповідальніст

ь 

Формування 

відповідальності 

та готовності до 

співпраці через 

колективну 

діяльність 

(робота в групах, 

парах, проектах 

Сприятиме формуванню відповідального члена 

суспільства, що розуміє принципи і механізми 

його функціонування.  

 

Ця наскрізна лінія засвоюється в основному 

через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка 

з'єднує окремі предмети між собою і розвиває в 
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тощо) . учнів готовність до співпраці, толерантність 

щодо різноманітних способів діяльності і 

думок. 

 

Наскрізна лінія націлює на виховання 

порядності, старанності, систематичності, 

послідовності, посидючості і чесності. Приклад 

вчителя відіграє важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до однокласників 

незалежно від рівня навчальних досягнень. 

Здоров'я і 

безпека 

Формування 

навичок 

здорового 

способу життя 

та безпечної 

поведінки 

Становлення здобувача освіти 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). Формує валеологічні 

знання учнів про власне здоров’я та здоров’я 

оточуючих, навички здорового способу життя 

та безпечної поведінки, виховує бережливе 

ставлення до власного здоров’я. 

 

Підприємливість 

і фінансова 

грамотність 

Формування у 

здобувачів 

освіти здатності 

застосовувати 

знання й уміння 

у реальних 

життєвих 

ситуаціях 

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 
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власних можливостей, складання сімейного 

бюджету, формування економного ставлення 

до природних ресурсів. 

 

РОЗДІЛ VI. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами. (Інклюзивне навчання) 

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними 

Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), листа Міністерства освіти і науки України 

«Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у ЗЗСО у 

2021/2022 н.р.» від 30.08.2021р. №1/9-436, висновків про комплексну психолого — 

педагогічну оцінку розвитку дитини , заяв батьків та з метою реалізації права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільстві у гімназії функціонуватиме 10 інклюзивних класів. 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

закладі створені умови для: 

- забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей 

з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними 

посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; 

- облаштування кабінетів психологічного розвантаження, для проведення 

корекційно-розвиткових занять; 

- забезпечення відповідними педагогічними кадрами 

- створені: сенсорна кімната, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет соціально  - 

побутового орієнтування, кімната для проведення уроків ритміки. 

      Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання 

у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

      Освітній процес у класіах з інклюзивним навчанням здійснюється за  навчальним 

планом Славутської гімназії №6 Славутської міської ради, зокрема Додатків 1 та 2. 

       Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку  дитини для  

кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомогає педагогічному 

коллективу пристосувати середовище до потреб здобувача освіти. 

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою супроводу 

(заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, 

психолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, опікунів, з метою визначення 

конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими 

освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему 

додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, 

індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план. 

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-п/paran2#n2
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вчителя. 

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи: 

1 Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, 

проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування 

дитини до школи та строк, на який складається програма. 

2 Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності 

від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати 

вивчення: 

-  її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, 

багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна 

допомога; 

- інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання 

(відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація 

повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого 

розроблення завдань. 

Частиною ІПР є індивідуальний навчальний план який затверджується 

керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік з метою коригування. 

Протягом всього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, 

методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками 

психологічної служби (практичним психологом, соціальними педагогами) закладу та 

педагогічними працівниками. 

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу 

педагогічним працівникам, які викладають в інклюзивному класі, у створенні 

сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівських 

колективах учнів з особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації. 

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з 

урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, 

динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог. 

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його 

корекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані передбачається від 

двох до п’яти годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з 

урахуванням висновку про комплексну оцінку розвитку дитини а саме: 

- корекція розвитку; 

- розвиток мовлення; 

- соціально-побутове орієнтування; 

- ритміка, 

- лікувальна фізкультура, 

- розвиток слухового сприймання та формування вимови. 

 

Години корекційно — розвиткових занять з учнями  з ООП  у 2021-2022 

№ 

з/п 

Клас Соціально — 

побутове 

Розвиток 

слухового 

Ритміка Лікувальна 

фізкультура 

Розвиток 

мовлення 

Корекція 

розвитку 
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орієнтування сприймання та 

формування 

вимови 

1 1-А   1  2 2 

2 2-Б 2   1 2  

3 3-Б   1 2 3 2 

4 4-А 2  2 1 4 2 

5 4-Б  3 3 3 1 2 

6 5-А 2   2 3 2 

7 5-Б 2 2  2 1  

8 6-Б 2   1 3  

9 7-Б    1 1 1 

10 8-А 2 3  2 1  

 

Такі години не враховуються під час визначення гранично допустимого 

тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами. 

Корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями певної галузі згідно 

цивільно — правових угод. 

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент 

вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних 

планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом 

матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. 

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її 

інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану їх здоров’я. 
 

РОЗДІЛ VIІ. Організація освітнього процесу  

за Індивідуальною формою навчання  

 Здобуття освіти за індивідуальними формами навчання організовано відповідно 

до  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, 

Наказу МОНУ №160 від 10.02.2021 року “Про внесення змін до деяких наказів 

МОНУ: №8 від 12.01.2016р. «Про затвердження Положення про індивідуальну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти», №955 від 10.07.2019р. «Про внесення змін 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8”. 

 Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчатимуться за 

індивідуальною формою навчання (педагогічним патронажем) за станом здоров’я, 

індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми 

розроблятимуться педагогічними працівниками за участю одного з батьків (законних 
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представників) відповідно до можливостей дитини і з урахуванням висновку про 

комплексну психолого — педагогічну характеристику надану ІРЦ.  Індивідуальний 

навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, 

кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в межах тижневого 

навантаження. 

      У 2021-2022 навчальному році на підставі заяви батьків, довідок лікарсько-

консультаційної комісії, організовано здобуття загальної середньої освіти за 

індивідуальною формою навчання (педагогічним патронажем) 2 ученицям 4-Б класу  в 

кількості 10 год/тижд. та учню 7-А класу — 14 год/тижд. На підставі висновку про 

комплексну психолого — педагогічну оцінку розвитку дитини для учениці 4-Б класу 

організовано навчання за програмою для дітей з інтелектуальними порушеннями з 

корекційно — розвитковою складовою, учениці 4-Б та учню 7-А класу — за 

програмою ЗЗСО. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень буде окреслено у 

індивідуальному навчальному плані учнів з особливими освітніми потребами, у яких 

передбачено крім інваріантної частини години  корекційно – розвиткових занять. 
 

РОЗДІЛ VIІІ. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи, затверджені Наказом МОН України №813 від 13.07.2021р. 

Результат оцінювання особистісних надбань учнів у 1-3 класах виражається  

вербальною оцінкою, у 4-х класах – рівневою оцінкою з позначкою + (на підставі 

рішення  педагогічної ради Славутської гімназії №6 Славутської міської ради №1 від 

30.08.2021р. 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання 

даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють 

у процесі: 

формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку 

учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень 

учнів з  обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним 

стандартом/освітньою програмою. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних про 

стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених учителем для 

певного заняття/системи занять з певної програмової теми на основі освітньої 

програми закладу освіти. 

Вербальну і рівневу оцінки виражають як усно, так і письмово. Оцінка 

допомагає учням усвідомлювати власні успіхи і шляхи подолання утруднень. 

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання 

здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 
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класів закладів загальної середньої освіти (додаток до Наказу МОНУ №813 від 

13.07.2021р.), що дозволяє забезпечити об'єктивність і точність результату оцінювання 

та розроблена з урахуванням таких показників: 

якість знаннєвого складника компетентностей (дієвість, гнучкість, міцність, 

повнота, глибина, узагальненість, системність; до того ж визначальними ознаками є 

дієвість і гнучкість знаннєвого складника, що виявляються у готовності учня/учениці 

застосовувати знання в навчальних ситуаціях); 

сформованість діяльнісного складника компетентностей за рівнями реалізації 

навчальної діяльності: рівень розпізнавання і копіювання зразків, репродуктивний, 

продуктивний, продуктивно-творчий рівні; 

прояв мотиваційно-ціннісного складника компетентностей, а саме 

умотивованості, пізнавального інтересу, відповідальності, ініціативності. 

 

Вибір форм і методів навчання вчителі 5-11 класів визначають самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до: 

- Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної 

середньої освіти - затверджені наказом МОН України від 05.05.2008 р. за № 371 та 

пізніше вдосконалені відповідно до чинного законодавства. 

- Критерії базової середньої освіти реалізуються в нормах чотирьох рівнів 

досягнень: початковий, середній, достатній, високий, затверджені наказом МОН 

України від 13.04.2011р. за № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2011 р. за № 566/19304 (набрав чинності з 27.05.2011р.). 

 

рівень 
Оцінка 

/бал/ 

Загальні вимоги 

Опис навчальних досягнень 

І 

початковий 

1 Учні розрізняють об'єкти вивчення   

2 
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, 

мають  нечіткі уявлення про об’єкт вивчення 

3 
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконують елементарні завдання 

ІІ 

середній 

4 

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний 

навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну 

операцію, дію 

5 

Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з 

помилками й неточностями дати визначення  понять, 

сформулювати правило 
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6 

Учні виявляють знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але 

недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком. 

ІІІ 

достатній 

7 

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок,   частково 

контролюють власні навчальні дії 

8 

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між 

явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють 

власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають 

неточності 

9 

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують 

знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовують 

загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією 

ІV 

високий 

10 
Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення 

11 

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовують їх у різних 

ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, 

ставити і розв'язувати проблеми 

12 

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення 

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

додає нові. 

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів із 

базових дисциплін у системі ЗЗСО розміщено у наказі МОН від 21.08.2013р.  № 1222 

/зміни, затверд. наказом № 1009 від 19.08.16р. – відмінено наказом МОН № 924 від 

20.08.2018р. 
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РОЗДІЛ 9. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Перелік навчальних програм щорічно переглядаються на професійних спільнотах 

/відповідно до наказів та методичних рекомендацій МОН України/; за ними 

складається календарно-тематичне планування вивчення предметів 

Початкова освіта, 1-4 класи: 

Наказ МОН № 1272 від 08.10.19р. «Про затвердження типових освітніх програм для 1- 

2 класів ЗЗСО», Наказ МОН № 1273 від 08.10.19р. «Про затвердження типових 

освітніх програм для 3-4 класів ЗЗСО» 

№з/п Предмети, 1 клас 
Назва навчальної програми, автор, наказ 

МОН 

1  

 

Інтегрований курс 

«Навчання грамоти» 

Навчальні програми для 1-2 класів 

в Типовій освітній програмі під керівництвом 

О.Я.Савченко 

(затверджені наказом МОН №268 від 

21.03.18р.) 

відповідно до Типової освітньої програми 

ЗЗСО І ступеня 

(затверджена наказом МОН України від 

20.04.2018 № 407) 

Зі змінами (наказ МОН № 1272 від 08.10.19р.) 

2  

 

Математика 

3  

 

Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 

4  

 

Інтегрований курс 

«Дизайн і технології» 

5  

Мистецтво: образотворче 

мистецтво. 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 

6  

 

Фізична культура 

7  

 

Англійська мова 

Навчальна програма з англійської мови 

(стор.16) в Типовій освітній програмі під 

керівництвом О.Я.Савченко 

№з/п Предмети, 2 клас 
Назва навчальної програми, автор, наказ 

МОН 
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1. Українська мова Навчальні програми для 1-2 класів 

в Типовій освітній програмі під керівництвом 

О.Я.Савченко 

(затверджені наказом МОН №268 від 

21.03.18р.) 

відповідно до Типової освітньої програми 

ЗЗСО І ступеня 

(затверджена наказом МОН України від 

20.04.2018 № 407) 

Зі змінами (наказ МОН № 1272 від 08.10.19р.) 

2. Читання 

3. Математика 

4. 
Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 

5. 

Мистецтво: образотворче 

мистецтво. 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 

6. Фізична культура 

7. Англійська мова (1-2 кл.) 

Навчальна програма з англійської мови 

(стор.16, 27) в Типовій освітній програмі під 

керівництвом О.Я.Савченко 

8. 
Інтегрований курс 

«Дизайн і технології» 

Навчальна програма з курсу «Дизайн і 

технології» (стор.49) в Типовій освітній 

програмі під керівництвом О.Я.Савченко 

9. Інформатика (2кл.) 

Навчальна програма з інформатики (стор.43) в 

Типовій освітній програмі під керівництвом 

О.Я.Савченко 

№з/п Предмети, 3 клас 
Назва навчальної програми, автор, наказ 

МОН 

1. Українська мова 

Навчальні програми для 3-4 класів 

в Типовій освітній програмі під керівництвом 

О.Я.Савченко 

відповідно до Типової освітньої програми 

ЗЗСО І ступеня 

(затверджена наказом МОН № 1273 від 

08.10.19р.) 

Зі змінами (наказ МОН № 1273 від 08.10.19р.) 

2. Літературне читання 

3. Математика 

4. 
Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 

5. 

Мистецтво: образотворче 

мистецтво. 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 

6. Фізична культура 

7. Англійська мова (3 кл.) 

Навчальна програма з англійської мови 

(стор.27,37) в Типовій освітній програмі під 

керівництвом О.Я.Савченко 

8. 
Інтегрований курс 

«Дизайн і технології» 

Навчальна програма з англійської мови 

(стор.64) в Типовій освітній програмі під 

керівництвом О.Я.Савченко 
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9. Інформатика (3кл.) 

Навчальна програма з англійської мови 

(стор.70) в Типовій освітній програмі під 

керівництвом О.Я.Савченко 

 

Базова середня освіта 5-9 класи 

Програми затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804 

базуються на складених у 2012 р. /наказ МОН №664 від 06.06.12р./, 

розвантажені у 2015-2016рр. /накази МОН за № 100 від 06.02.15р., № 617 від 

03.06.16р./, 

оновлені у 2017р. /накази МОН №52 від 13.01.17р., №201 від 10.02.17р./, 

подальші зміни розміщено на сайті  МОН України: навчальні програми. 5-9класи 

№ Предмет кл Назва навчальної програми, автор, наказ МОН 

1  

 

Українська мова 
5-9 

Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, 

В.І.Новосьолов та інші. Розвантаження: 

Г.Т.Шелехова, Н.Б. Голуб та інші. Робоча група, яка 

здійснювала оновлення: О.П. Глазова, 

Ю.О.Романенко та інші 

2  
Українська 

література 
5-9 

Авторський колектив 2012р.: Р. В. Мовчан, К.В. 

Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, .... Розвантажували 

програму: Н. І. Шинкарук, Р. В. Мовчан, Л. Т. 

Коваленко… Оновлювали: С. Р. Молочко, Н. В. 

Михайлова, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля, Д. І. 

Дроздовський, О. М. Ратушняк, В. Р. Півторак, А. В. 

Білоус, Т. В. Стус. 

3  

 

Історія України. 

Всесвітня історія 

5-9 

У 2012 р. програми уклали: Пометун ОІ, Атамась 

ОВ, Власов ВС, Гаврилюк ЖМ, Євтушенко РІ, 

Комаров ЮС, Костюк ІА, Ладиченко ТВ, Малієнко 

ЮБ, Ставнюк ВВ, Ткаченко ВВ, Тимченко АІ. У 

2017р. оновлювали: Мудрий ММ, Пастушенко РЯ, 

Бурлака ОВ, Євтушенко РІ, Ксьондзик ТМ, Майданик 

ОГ, Хлипавка ЛМ, Щупак ІЯ. 

4  

 

Основи 

правознавства 

9 

Програму підготували: Т.Ремех та члени робочої 

групи, що здійснюють супровід програми: О.Муза, Р. 

Євтушенко, В. Сутковий, Т. Зорнік, Л.Лоха, 

В.Силенко. 

5  

 

Біологія 
6-9 

Модератор оновлення 2017р.: О.Г.Козленко. Члени 

авторської групи: Шаламов Р.В., Брайловська І.М., 

Віркун В.О., Дем’янчук І.М., Кононенко Л.М., Матяш 

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
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Н.Ю., Середа Т.В., Скрип В.В., Фіцайло С.С. 

6  

 

Географія 
6-9 

У 2012 році програму склали: Я. Б. Олійник, Р. В. 

Гладковський, Л. М. Даценко, Н. І. Забуга, В. І. 

Кудирко, Л. О. Кухар, Н. В. Муніч, Г. Є. Уварова. У 

2015 році внесли зміни: Я. Б. Олійник, І. М. Вітенко, 

В. Г. Гаврилюк, Т. Г. Гільберг, Л. М. Даценко, Г. Д. 

Довгань, Н. І. Забуга, С. Г. Коберник, Р. Р. Коваленко, 

В. І. Кудирко, Т. Д. Магалецька, Н. В. Муніч, Т. Г. 

Назаренко, О. Ф. Надтока, О. М. Приймак, Т. І. 

Рихлик, О. І. Слюсар, В. В. Совенко, О. Г. Стадник, Г. 

Є. Уварова. Оновили у 2017р.: І. М. Вітенко, 

Л.М.Булава, Р. В. Гладковський, Т. Г. Гільберг, М. В. 

Бобровський, Г.І.Карпюк, В. І. Кудирко, Т. В. 

Уманська, О. І. Слюсар, Т. К. Сокол, І. В. Фастов, О. 

О. Козачук, І. М. Ільницький. 

8  

 

Зарубіжна 

література 

5-9 

Авторський колектив 2012р.: О. М. Ніколенко, К. В. 

Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П. 

Сегеда, Н. В. Онищенко. Розвантажували: І. В. 

Мегедь, Л. П. Юлдашева, О. Ю. Котусенко, О. В. 

Гайдамака, С. Є. Голяс, О. В. Гученко, І. І. 

Звершховська, М. В. Коровай,. Ж. В. Костюк, Ю. І. 

Лонська,. В. Г. Макаренко, О. М. Ніколенко, Н. В. 

Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В.Пітерська, О. О. 

Семенюк, В. В. Снєгірьова, Л. В. Тарнавська, С. О. 

Тіхоненко, В. І. Ткаченко, В. Г. Туряниця, Н. В. 

Химера, О. М. Хрипун. Оновлення здійснили: Л. П. 

Юлдашева І.О.Смірнова С. І. Горбачов, Т. П. 

Матюшкіна, О. В.Пітерська 

9  

 

Інформатика 
5-8 

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів – для учнів, які вивчали інформатику з 2 

класу. Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017. 

Підготовили у 2015–2016 рр.: М.І. Жалдак, Ю.В. 

Горошко, О.В. Коршунова, Б.В. Кудренко, Н.В. Морзе, 

Є.В. Мотурнак, Т.В. Нанаєва, Г.О. Проценко, Й.Я. 

Ривкінд, В.В. Шакотько, І.О. Завадський, В.В. 

Лапінський, А.В. Паньков. Оновлювали:  І.О. 

Завадський, О.В. Пасічник, Н.А. Саражинська, О.О. 

Богатирьов, С.М. Бондаренко, Л. В. Булигіна, Г.Ю. 
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Громко, О.Б. Коротка, Б.В. Кудренко, В.В. 

Лапінський, Л.В. Палюшок, Л.М. Федор. 

9 

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів ЗНЗ 

– для учнів, які вивчали інформатику з 5 класу. 

Згідно з навчальною програмою, затвердженою 

наказом МОНМС України від 06.06.2012 р. № 664 (з 

урахуванням змін, затверджених наказом МОН 

України від 29.05.2015 № 585 

10  

 

Математика 
5-9 

Укладачі(2012р.): М. І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. 

Нелін, Д.А. Номировський, А.В. Паньков, Н.А. 

Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір. У 

розвантаженні брали участь: М.І. Бурда, А.В. 

Паньков, М.С. Якір, Д.А. Номіровський. Над 

оновленням працювали:М.І. Бурда,  Б.В. Кудренко, 

О.Я. Біляніна, А.І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. 

Кіндюх,О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В. Панова, А.В. 

Паньков. 

11  

 

Мистецтво. 

 ОМ, ММ 

 

8-9 

Укладачі (2012 рік): Л. Масол, О. Коваленко, Г. 

Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, 

Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова. 

Розвантаження 2015 року не було. Оновили: О. 

Гайдамака, Н. Лємешева, Т. Абрамян, О. Гусєва, О. 

Коваль, М. Скиба, Т. Шлєєнкова. 

12  

 

Природознавство 
5 

Укладачі (2012 р.): Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. 

Сак, Н. В. Бєскова, С. С. Фіцайло. Розвантаження 

2015 року не було. Оновлювали: Н. П. 

Дементієвська,  А. І. Дрозд, Н. І. Забуга, Т. В. 

Коршевнюк. 

13  
Трудове 

навчання 
5-9 

Укладачі: В.К.Сидоренко, Н. І. Боринець, Д. В. 

Боровик, В.  М. Гащак, Е. М. Даниліна, С. М. 

Дятленко, Р. М. Лещук, Н. Б. Лосина, Т. С. Мачача, Н. 

М. Павич, А. І. Терещук, І. Ю. Ходзицька, В. В. 

Юрженко. 

Розвантажували: Н. І. Боринець, Д. В. Боровик, С. 

М. Дятленко, Н. Б. Лосина, О. Ю. Медвідь, О. В. 

Мельник, Н. М. Павич, О. М. Пархоменко, Т. С. 

Попова, Ю. М. Приходько, А. І. Терещук, В. І. 

Туташинський, І. Ю. Ходзицька, Ю. В. Палій.  
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Оновлювали: А. І. Терещук, В. В. Бурдун, С. М. 

Дятленко,  

Н. М. Павич, В.  М. Гащак, О. Ю. Медвідь, Ю. В. 

Палій, О. С. Ковальчук,  В. В. Крімер, Р. М. Лещук, 

М. Д. Палійчук, І. Ю. Ходзицька. 

14  

 

Іноземна мова 

(англ) 

5-9 

Авторський склад за редакцією В.Г.Редько. 

Розвантаження: В.Г.Редько, О.Д.Карпюк, 

О.Я.Коваленко, А.М.Несвіт, І.В.Самойлюкевич. 

Оновлення: Самойлюкевич І.В., Шаленко О.П., 

Габовда А.М., Рацюк О.І., Харченко Н.І. 

15  

 

Основи здоров’я 
5-9 

Укладачі: Т. Є. Бойченко, Т. В. Воронцова, О. Л. 

Москаленко, В. В. Дерев'янко, В. С. Пономаренко, Н. 

М. Поліщук, С. С. Фіцайло. Над оновленням 

працювали:  О. І. Шиян, Т. Г. Боса, О. А. Спірке,  

О. І. Шаповал 

16  

 

Фізика 
7-9 

Програму/2012р./склали: О. І. Ляшенко, 

В. Г. Бар’яхтар, Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, 

Ю. І. Горобець, Т. М. Засєкіна, В. Д. Карасик, 

О. В. Ліскович, М. Т. Мартинюк, І. Ю. Ненашев, 

Н. А. Охрименко, В. Д. Сиротюк, М. І. Шут. У 2015 

році внесли зміни: О. І. Ляшенко, В. Ф. Заболотний, 

Л. М. Засєдка, Т. В. Дерід, І. Ю. Ненашев, І. С. 

Чернецький, Л. Є. Шиховцева, С. С. Фіцайло. 

Оновлювали(2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна, 

Ю. Я. Пасіхов, О. В. Ліскович, І. Ю. Ненашев, 

О. Ю. Зіньковський,  Н. М. Гончаренко, В. Л. Бузько 

17  

 

Хімія 
7-9 

Укладачі програми (2012 р.): Величко Л.П., Дубовик 

О.А., Котляр З.В., Муляр С.П., Павленко В.О., Свинко 

Л.Л., Титаренко Н.В., Ярошенко О.Г. У 

розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: 

Величко Л. П., Дубовик О.А., Новченкова К.Д., 

Павленко В.О., Свинко Л.Л., Титаренко Н.В., 

Філоненко І.О. ,Фіцайло С.С. Над оновленням 

програми (2017 рік) працювали: Величко Л.П., 

Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач 

С.В., Рогожнікова О.В. 

18  
 5-9 

Укладачі: Т. Ю. Круцевич, Л. А. Галенко, В. В. 

Деревянко, С. М. Дятленко, А. І. Ільченко, Н. С. 
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Фізична 

культура 

Кравченко, І. Х. Турчик, С. М. Чешейко. 

Оновлювали: М. В. Тимчик, Є. Ю. Алексєйчук, В. В. 

Деревянко, Т. А. Дмітрієва, Е. А. Єрьоменко, І. Р. 

Захарчук, О. М. Лакіза, В. О. Сілкова  

 Курси за вибором, факультативи 

19  
Психологія 

спілкуваання 5,7 

«Психологія спілкування (факультативний курс) 

Хронюк І.Є. Збірник програм з викладання 

факультативних курсів, курсів за вибором та 

спецкурсів для застосування в роботі працівників 

психологічної служби загальноосвітніх навчальних 

закладів: навчально – методичний посібник.-  Київ, 

2023 р. 

20  
Моя майбутня 

професія 9 

«Моя майбутня професія: правила вибору 

(факультативний курс). Панюк В.Г, Мельник О.В., 

Морін О.Л. та інші. 

 
 

Підручники для 1 — х класів: 
«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах)  (Кравцова Н.М., Придаток О. Д.) 
«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (Карпюк О. Д.) 
«Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти  (Скворцова 

С. О., Онопрієнко О. В.) 
«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)  (Будна Н. О., Гладюк Т. В., Забродська С. Г., Шост 

Н. Б.) 
«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти  (Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М. 
Підручники для учнів 2-го класу: 
Кравцов Н.М. Українська мова та читання. І та ІІ част. Тернопіль: підручники і 

посібники. 2019р. 
Козак М.В. Математика. Тернопіль: підручники і посібники. 2019р. 
Гільберг Т.С. та ін. Я досліджую світ. К.: Генеза, 2019. 
Карпюк О.Д. Англійська мова. Тернопіль: Астон, 2019. 
Масол Л.М. та ін. Мистецтво.К.: Генеза, 2019. 

Підручники для учнів 3-го класу : 
Кравцов Н.М. Українська мова та читання. Тернопіль: підручники і посібники. 
Листопад Н.П. Математика. 2ч.К.: УОВЦ «Оріон», 2020. 
Жаркова І.І. та ін. Я досліджую світ. 2 ч. Тернопіль: підручники і посібники. 
Карпюк О.Д. Англійська мова. Тернопіль: Астон, 2020. 
Масол Л.М. та ін. Мистецтво.К.: Генеза, 2020. 

Підручники для учнів 4-го класу:(відповідно до замовлення) 
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   Кравцова Н. Українська мова та читання. Ч.1.Тернопіль: підручники і посібники. 
   Савчук А. Українська мова та читання. Ч.2.Тернопіль: підручники і посібники. 
   Листопад Н. Математика. Ч. 1,2. К.: УОВЦ «Оріон», 2021. 
   Жаркова І. Я досліджую світ Ч. 1-2. Тернопіль: підручники і посібники.  
   Карпюк О.Д. Англійська мова. Тернопіль: Астон, 2021.  
   Морзе Н.В. Інформатика. К.: УОВЦ «Оріон», 2021. 

Масол Л.М. та ін. Мистецтво.К.: Генеза, 2020. 
Перелік підручників для учнів 5-го класу: 

Заболотний О.В. Українська мова.  
Авраменко О.М. Українська література. 
Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 
Карпюк О.Д.  Англійська мова.  
Сидоренко М.М., Палій О.А. Німецька мова. 
Ярошенко О.Г. Природознавство. 
Бех І.Д.,Воронцова Т.В.  Основи здоров'я. 
Мерзляк А.Г. Математика. 
Морзе Н. Інформатика.   
Щупак, І. Я.; Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В.  «Вступ до історії»  

Підручники для учнів  6 класу: 
Мерзляк  А. Математика. Харків: Гімназія, 2014. 
Ривкінд Й.Я. та ін. Інформатика.  
Глазова О. Українська мова.  Київ: Видавничий дім "Освіта", 2014. 
Коваленко Л. Українська  література. Київ: Видавничий дім "Освіта", 2014. 
Волощук Є. Світова література. Київ: Генеза, 2014. 
Карп'юк О.Д. Англійська мова. Тернопіль: «Астон», 2014. 
Щупак І.Я.. Всесвітня історія. Історія України.(інтегрований курс). 
Костіков І. Біологія. Київ: Видавничий дім "Освіта", 2014. 
Гільберг Т.  Географія.  Київ: Грамота, 2014. 
Бех І.Д, ВоронцоваТ.В. Основи здоров’я. Київ: Видавництво "Алатон", 2014. 
Масол Л. Музичне мистецтво. Харків: Сиция, 2014. 
КалініченкоО.В. Образотворче мистецтво. Харків: Сиция, 2014. 
Сидоренко В.Трудове навчання (для дівчат). Харків: Сиция, 2014. 
Сидоренко, В.Трудове навчання (для хлопців). Харків: Сиция, 2014. 
Данилевська О., Пометун О. Етика . Київ: Ґенеза, 2006. 
Калініченко О. Образотворче митсецтво. – Харків: СИЦИЯ, 2014. 
Сидоренко М.М. Німецька мова. – Київ: Грамота, 2014. 

 

Підручники для учнів  7 класу: 
Істер О.С. Алгебра. Київ: Генеза, 2015. 
Істер О.С. Геометрія. Київ: Ґенеза, 2015. 
Ривкінд Й.Я. Інформатика. Київ: Генеза, 2020. 
Глазова О.П.Українська мова . Київ: Видавничий дім "Освіта", 2015. 
Коваленко Л.Т.Українська література. Київ: Видавничий дім "Освіта", 2015. 
Волощук Є.В. Зарубіжна література. Київ: Генеза, 2015. 
Попель П.П. Хімія. Київ: ВЦ "Академія", 2015. 
Бар'яхтар В.Г.Фізика. Харків: Видавництво "Ранок", 2015. 
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Остапченко Л.І. Біологія. - Київ: Генеза, 2015. 
Пестушко В.Ю. Географія. - Київ: Генеза, 2015. 
Бойченко Т.Є. Основи здоров'я. - Київ: Генеза, 2015. 
Рубля Т.Є. Образотворче мистецтво. – Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2015. 
Терещук А.І.Трудове навчання(для хлопців). - Київ: Літера ЛТД, 2015. 
Терещук А.І.Трудове навчання(для дівчат). - Київ: Літера ЛТД, 2015. 
Карпʼюк О.Д. Англійська мова. – Київ: «Ранок», 2015 
Сидоренко М.М. Німецька мова. – Київ: Грамота, 2015 
Масол Л.М. Музичне мистецтво. – Харків: СИЦИЯ, 2015 
Дрібниця О.В. Історія України. К.: УОВЦ «Оріон», 2020. 
Щупак І.Я. Всесвітня історія. К.: УОВЦ «Оріон», 2020. 

 

Підручники для учнів  8 класу(відповідно до замовлення): 
 

Підручники для учнів  9 класу: 
Істер О.С. Алгебра. - Київ: Генеза, 2017. 
Істер О.С. Геометрія. Київ: Ґенеза, 2017. 
Морзе Н.В.  Інформатика. Київ: УОВЦ "Оріон", 2017. 
Глазова О.П. Українська мова. Харків: Вид-во "Ранок", 2017. 
Авраменко О.М. Українська література. - Київ: Грамота, 2017. 
Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. -  Київ: Літера ЛТД, 2017. 
Карпюк О.Д. Англійська мова (9-й рік навчання). Тернопіль: "Видавництво Астон", 

2017. 
Сотникова С.І. Німецька мова (5-й рік навчання). Харків: Видавництво "Ранок", 

2017. 
Власов В.С. Історія України.  Київ: Літера ЛТД, 2017. 
Щупак І. Всесвітня історія. Київ: УВЦ "Оріон", 2017. 
Попель П.П. Хімія. Київ: ВЦ "Академія", 2017. 
Бар'яхтар В.Г. Фізика.  Харків: Видавництво "Ранок", 2017. 
Соболь В.І. Біологія. Кам'янець-Подільській: Абетка, 2017. 
Гільберг Т.  Географія.  Київ: УОВЦ "Оріон", 2017. 
Бойченко Т.Є. Основи здоров'я. - Київ: Генеза, 2017. 
Масол Л.М. Мистецтво. Київ: Видавничий дім "Освіта", 2017. 
Гащак В.М.  Трудове навчання: (технічні види праці). Київ: Генеза, 2017. 
Мачача Т.С. Трудове навчання (обслуговуючі види праці). - Харків: СИЦИЯ, 2017. 
Наровлянський О.Д. Правознавство. Київ: Грамота, 2017. 
 

 

 

РОЗДІЛ Х. Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття освіти в  

Славутській гімназії № 6 Славутської міської ради 

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як 

правило, з шести років. Пріоритетами в житті дитини цього віку є формування і 

розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, 

довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, 

діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та інше. Потенційно це 
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виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання - 

фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої. 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. 

Діти, які здобували початкову освіту, на 1 вересня поточного навчального року 

повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. 

Відповідно до ст.18 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на 

виконання постанови КМУ № 684 від 13.09.17 р. (п.11-13) та наказу МОН № 367 від 

16.04.18р. в Славутській гімназії №6 здійснюється зарахування /відрахування/ учнів до 

/зі/ складу гімназії через накази по навчальному закладі та відповідні записи в 

Алфавітній книзі – на підставі заяв батьків учнів (законних представників). Класні 

керівники систематично ведуть облік відвідування занять учнями, адміністрація 

гімназії своєчасно звітує перед управлінням освіти Виконавчого комітету Славутської 

міської ради. 

При записі дитини до гімназії батьки (законні представники) знайомляться з 

необхідними документами – Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, 

Положеннями про діяльність гімназії, а також мають надати Згоду на обробку 

персональних даних (в межах нормативних документів). 

При наборі дітей до 1 класу батьки (законні представники), надають: 

● заяву (встановленого школою зразка) одного з батьків (законних представників) 

на ім’я директора про зарахування дитини до гімназії; 

● копію свідоцтва про народження дитини; 

● згода на обробку персональних даних; 

● медичні документи про допуск учня до дитячого колективу (довідка 

встановленого зразка) та карту щеплень; 

Зарахування до 1-х класів Славутської гімназії №6 відбувається відповідно до 

Порядку зарахування /затверджено на засіданні педради, січень 2019р./ та щорічних 

наказів. 

Комплектування 1-х класів завершується 31 серпня поточного року. 

За наказом МОН № 405 від 20.04.18р.: «Особи з особливими освітніми потребами 

можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов». 

 При зарахуванні учнів протягом навчального року на усі рівні навчання батьки 

(законні представники), надають: 

● заяву (встановленого зразка) одного з батьків (законних представників) на ім’я 

директора про зарахування дитини до гімназії; 

● копію свідоцтва про народження дитини; 

● згода на обробку персональних даних; 

● медичні документи та карту щеплень; 

● особову справу з попереднього місця навчання. 
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При зарахуванні дітей перевага надається мешканцям території обслуговування. 

Порядок зарахування учнів до гімназії є незмінним: у разі наявності вільних місць, 

дитина буде зарахована до навчального закладу. 

 

РОЗДІЛ ХІ. Структура навчального року 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

освітній процес  організовуватиметься в межах навчального року, що розпочинається 

у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року.  

Тривалість канікул у Славутській гімназії №6 протягом навчального року  не 

становитиме менше 30 календарних днів. 

Навчання у закладі  організовано за семестрами: 

І семестр 01.09.2021 - 24.12.2021 

ІІ семестр 10.01.2021 - 31.05.2022 

Канікули: 

осінні   25.10.2021 – 31.10.2021 

зимові  28.12.2021 – 09.01.2022 

весняні  28.03.2021 – 03.04.2022 

 

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від 

термінів проведення ДПА). 

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством 

освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом. 

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2022 

року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення занять навчального року. 

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. 

Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 800 до 1600 і регламентуватимуться 

розкладом уроків, затвердженим директором гімназії. 
 

РОЗДІЛ  ХІІ. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Внутрішнє забезпечення якості освіти у закладі здійснюється відповідно до 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.  

РОЗДІЛ ХІІІ.  Навчання в умовах адаптивного карантину. 

Освітній процес у Славутській гімназії №6 у 2021/2022 навчальному році  буде 

організований з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні, актів Кабінету Міністрів 

України про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Розгорнута робота щодо впровадження G Suite в гімназії з метою підготовки 

роботи закладу  в дистанційному режимі. 
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РОЗДІЛ XIV . Додатки 
 

Додаток 1  

до освітньої програми Славутської гімназії №6 

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ПОЧАТКОВІ КЛАСИ (1 -4 класи) 2021-2022 н.р. 

Освітні галузі Навчальні 

предмети, 

інтегровані 

курси 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 

Кількіст

ь годин 

на 

тижден

ь у 

класах 
Інваріантний 

складник 

Інваріантни

й складник 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Мовно-літературна Навчання 

грамоти 

7+1 7+1       

Українська 

мова 

Читання  

  7+1 7+1     

Українська 

мова 

Літературне 

читання 

    7+1 7+1 7+1 7+1 

Іншомовна Англійська 

мова 

2 7 3 3 3 3 3 3 

Математична Математика  4 4 4 4 5 5 5 5 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська й 

історична, 

cоціальна, 

здоров’язбережувал

ьна галузі) 

 Я 

досліджую 

світ 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Технологічна  Дизайн і 

технології 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Інформатична   

Інформатик

а 

  1 1 1 1 1 1 

Мистецька Мистецтво : 

музичне 

мистецтво,  

Мистецтво: 

образотворч

е мистецтво 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Фізкультурна* Фізична 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

                                    Усього  19+3 19+3 21+3 21+3 25 25 25 25 

Варіативний складник        

Додаткові години для  

вивчення предметів 

освітніх галузей, 

проведення курсів за 

вибором, 

індивідуальних 

консультацій та 

групових занять 

К-ть 

годин 

1 1 1 1 

 

 

1 1 1 1 

         

Підсилен

ня 

предмету 

1 1 1 1 1 1 1 1 

         

Загальнорічна кількість 

навчальних годин  

23 23 25 25 26 26 26 26 
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Гранично допустиме тижневе/ 

річне навчальне навантаження 

учня  

20/700 20/700 22/770 22/770 23/805 23/805 23/805 23/805 
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    Додаток 2 
до освітньої програми Славутської гімназії №6 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

базової середньої освіти ( 5-9 класів) на  2021-2022 н. р. 
Освітні галузі Навчальні 

предмети 

 К-ть годин на тиждень у класі 

5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 

Мови і літератури Українська мова  3,5+1 3,5 3,5 3,5+1 2,5 2,5+1 2 2 2 2 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Англійська мова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Німецька мова 2 2 - - - - - - - - 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство Пропедевтичний 

курс “Всуп до 

історії України”  

1 1 - -       

Всесвітня 

історія. Історія 

України. 

(інтегрований 

курс) 

  2 2       

Історія України     1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія - - - - 1 1 1 1 1 1 

Основи 

правознавства 

- - - - - - - - 1 1 

Мистецтво* Музичне 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 - - - - 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 - - - - 

Мистецтво - - - - - - 1 1 1 1 

Математика Математика 4 4+1 4+1 4 - - - - - - 

Алгебра - - - - 2+1 2 2 2 2 2+1 

Геометрія - - - - 2 2 2 2 2 2 

Природознавство Природознавство 2 2   - - -  - - 

Біологія - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Географія - - 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

Фізика - - - - 2 2 2 2 3 3 

Хімія - - - - 1,5 1,5 2 2 2 2 

Технології Трудове 

навчання 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 

культура** 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Разом 25,5+3 25,5+3 26,5+3 26,5+3 28+3 28+3 

 

28,5+3 28,5+3 30+3 30+3 

Додаткові години для  вивчення 

окремих предметів інваріантного 

складника, упровадження курсів за 

вибором, факультативів,  проведення 

індивідуальних консультацій та 

групових занять. 

2,5 
 

2,5 
 

3,5 3,5 2,5 2,5 3 3 3 3 

Курси за вибором:           

Факультативи :           

«Моя майбутня професі: правила 

вибору» 

        1 1 

Психологія спілкування 1 1                                                                                                                                      

Цифрова та медіа грамотність.   1  1      

Географія рідного краю       1 1   
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Індивідуальні заняття           

Історія        0,5   

Хімія          1 

Правознавство         1  

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 28 31 31 32 32 33 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 
28+3 28+3 30+3 30+3 30,5+3 30,5+3 31,5+3 31,5+3 33,+3 33,+3 
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Додаток 3 

до освітньої програми Славутської гімназії №6 

                     

Режим роботи  

Славутської гімназії № 6 на 2021-2022 н.р.  

 

1.Навчальний процес організувати з 5-ти денним тижневим режимом занять за 

семестровою системою навчання 

Канікули за семестрами 

І семестр 01.09.2021 - 24.12.2021 

ІІ семестр 10.01.2021 - 31.05.2022 

Канікули: 

осінні   25.10.2021 – 31.10.2021 

зимові  28.12.2021 – 09.01.2022 

весняні  28.03.2021 – 03.04.2022 

 

 

2. Організувати навчання в одну зміну з 8.00 год. 

 

3. Встановити таку тривалість уроків: 

у 1 кл. – 35 хв.; 

у 2-4 кл. – 40 хв.; 

у 5-9 кл. – 45 хв. 

 

1 класи 

1 урок 8.00-8.35 (перерва 20 хв.) 

2 урок 8.55-9.30 (перерва 20 хв.) 

3 урок 9.50-10.25 (перерва 20 хв.) 

4 урок 10.45-11.20 

 

2-4 класи 

1 урок 8.30-9.10 (перерва 15 хв.) 

2 урок 9.25-10.05 (перерва 15 хв.) 

3 урок10.20-11.00 (перерва 20 хв.) 

4 урок 11.20-12.00 (перерва 20хв.) 

5 урок 12.20-13.00 

 

 

5-9 класи 

1урок 8.30-9.15 (10 хв.) 

2 урок 9.25-10.10 (10 хв.) 

3 урок 10.20-11.05 (20 хв.) 

4 урок 11.25-12.10 (20 хв.) 

5 урок 12.30-13.15 (10 хв.) 

6 урок 13.25-14.10 
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4. Встановити режим харчування в їдальні 

1-А, 1-Б кл. – 8.35-8.55 

2-А, 2-Б кл. – 9.10-9.20 

3-А, 3-Б кл. – 9.40-10.00 

4-А, 4-Б кл. – 10.35-10.55 

За талонами, для пільгових -11.05-11.25 

                                                 12.10-12.30 

Група  подовженого дня     13.30-13.50 

 

5.  Індивідуальні заняття, факультативи, гурткова робота проводитимуться з  

15.00 до 17.00 

 

 
 


