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ВСТУП 

 

   Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука є юридичною 

особою і має статус державного закладу освіти і здійснює свою освітню 

діяльність на підставі таких нормативних документів: Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту»;  постанов Кабінету Міністрів України від 

від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти», із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2019 р. № 688), від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 

та інших наказів, листів МОН. 

    Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука  здійснює 

свою діяльність на основі нової редакції Статуту (прийнятої рішенням 

Сокальської районної ради №967 від 25.06.2020р.). Відповідно до затвердженого 

Статуту, заклад  має статус загальноосвітнього.  

   Структура навчального закладу: 

1-4 класи  - загальноосвітні класи, що забезпечують початкову освіту; 

5-9 класи – загальноосвітні класи, що забезпечують базову середню освіту; 

  Відповідно рішення ради школи пріоритетним напрямком  роботи школи 

визначено впровадження музейної педагогіки в освітній процес. 

  Мова навчання  загальноосвітнього навчального закладу – українська. 
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І. ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

        Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука працює 

над досягненням таких цілей та завдань: 

 забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, 

основної  загальної  середньої освіти на рівні вимог державного освітнього 

стандарту; 

 гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів; 

 створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх 

програм; 

 формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності; 

 забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я учнів. 

   На початковому рівні НУШ освітній процес у школі організовується за циклами 

(1-2 клас; 3-4 клас). 

             Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти 

оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися у 

формах, визначених законодавством. Державна підсумкова атестація здобувачів 

початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої 

діяльності закладу освіти та якості освіти. 

             Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

       На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію освітнього процесу на навчальний рік (додатки 

2-5). 

        З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу 

освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним 

варіантом типового навчального плану  та варіативну складову.  Варіативна 

складова навчального плану використовується на: 

-підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на 

вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем 

самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується 

директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені 

уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого 

використано зазначені години; 

-запровадження курсів за вибором «Основи християнської етики»світоглядного 

спрямування; 

-індивідуальні заняття та консультації. 
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        Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо.  

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 

         Граничне навантаження на учнів визначене у освітніх програмах рівнів 

освіти (по ступенях освіти) (див.далі). Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години 

фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів. 

        Структура навчального року за семестрами, терміни навчання та канікул   

визначаються щороку в окремому наказі керівника закладу.  

           Основна форма організації освітнього процесу у школі – класно-урочна. 

Кожен педагог вправі самостійно обирати  форму проведення уроку чи форми 

організації освітнього процесу на певних етапах навчання. 

   Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у 

других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих класах - 45 хвилин.  

         При формуванні розкладу уроків використовується лист МОН від 

02.04.2018р. №1/9-190 «Щодо скорочення тривалості уроку для учнів початкової 

школи». З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку 

молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження 

вчителів початкових класів,  у школі збільшується тривалість перерв між уроками 

у 1-4 класах. У цьому випадку додатковий облік і компенсація різниці 

навчального часу не проводиться. 

         Освітня програма Стаївської  ЗШ І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука (далі -  

освітня програма)  розроблена на основі: 

 

1-2  класи 

  Наказу МОН України від 08.10.2019р. №1272 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»  

 Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 688 від 24.07.2019)  для 1 і 2  класів 

 Наказ МОН України №268 від 21.03.2018  "Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти"; 

 Лист МОН України№1/9-344 від 25.05.2018  "Про завершення експертизи 

освітніх програм" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n2
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 Листа МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966 “Щодо методичних рекомендацій 

про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 

у 2019/2020 навчальному році” (щодо організації освітнього процесу в 

другому класі) 

 Листа МОН від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах 

загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному 

році»  (щодо організації освітнього процесу в першому класі).  

 Листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 

№2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018 "Формувальне оцінювання учнів 1 

класу" 

 Наказу МОН від 27.08.2019р. №1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» 

 Листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

3  клас 

  Наказу МОН України від 08.10.2019р. №1273 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»  

 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 3-4-х 

класів 

 Наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 "Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної 

середньої освіти" 

 Листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

4 клас  

 Наказу  МОН України№407 від 20.04.2018  "Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня" 

 Листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

 

5-9 класи ( ІІ ст. - базова середня освіта) 

 На виконання Закону України «Про освіту»  

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти» 
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 Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня»  

 Листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

 

   Освітня програма  Стаївської ЗШ І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним 

стандартом базової та повної загальної середньої освіти.  

Термін дії освітніх програм 

 На які 

класи 

розрах

ована 

Діє У 2020/21 

н.р. 

поширюється 

на класи 

Tипова освітня програма, розроблена 

під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-

2) (затверджена наказом МОН України 

від 21.03.2018 №268 "Про 

затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти". 

1-2 

класи 

з 2018/19 1-2 

Tипова освітня програма, розроблена 

під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-

2) (затверджена наказом МОН України 

від 08.10.2019 №1273 "Про 

затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 3-4-х класів 

закладів загальної середньої освіти". 

3 з 2020/21 3 

Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від  20.04.2018 

№ 407); 

 

4 

з 2018/19 4 

Типова освітня програма  закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 405); 

5-9 2018/2019 

 

5-9 
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Освітня програма визначає: загальний обсяг навчального навантаження, 

орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, 

курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 

вивчення які натепер подані в рамках навчального плану.  

   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ШКОЛІ  

 

І ступінь   

ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Загальний обсяг годин у 1-му класі 700годин/навчальний рік 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів  складає 2695 

годин/навчальний рік: 

для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік,  

для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік,  

для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік.  

      

    Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, а також  логічна 

послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах (додаток  1) та навчальних планах (додаток 2,3). 

   У початковій школі, з огляду на наповнюваність класів, не здійснюватиметься 

поділ класів на групи при вивченні іноземних мов (відповідно до чинних 

нормативів - наказ МОН України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).  

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

України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть 

розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

 

ІІ  СТУПІНЬ 

БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

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

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:  

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

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

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

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

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

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах  (додатки 2- 4 ). 

    Навчальні плани школи ІІ ступеня передбачають реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 
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охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є 

спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним 

компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.  

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

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

фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає 

школа за батьківські кошти (якщо такі є). 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план містить 

усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом типового 

навчального плану та варіативної складової, яка відповідає переліку, 

затвердженому наказом директора школи.  

Години варіативної складової розподіляються на: додаткові години на 

вивчення предметів інваріантної складової навчального плану, впровадження 

курсів за вибором,  індивідуальні та групові заняття (детально про варіативну 

складову – див.розділ І). 

 

       ІІ. МОДЕЛЬ «ВИПУСКНИКА» ШКОЛИ 

   Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 

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

України «Про освіту»).  

   Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

    Метою  освітнього процесу  Стаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. імені 

Осипа Лещука  є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 

самостійності, творчості та допитливості.     

    Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, 

здатні до інновацій – ось загальна формула,  до якої прагне школа. Живемо в 

епоху постійних змін, тому ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по 

максимуму, адже віримо, що лише така молодь вестиме Україну шляхом успіху. 

      Тому випускник Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука – це:  

 цілісна особистість, всебічно розвинена, здатна до критичного мислення; 

 патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами і здатний приймати відповідальні рішення; 

 інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 

конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя. 

   Дитині недостатньо у сучасному складному світі дати лише отримати  знання. 

Ще необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з 

ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні 

для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 
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    Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві 

знань. 

   До ключових компетентностей, якими володіє випускник школи, належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно 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; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

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, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей у  навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 

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

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

передбачають 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; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін 

у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 

здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного 

та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для 
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оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів 

їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) 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; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, 

прийняття власних рішень. 

   Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них 

діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на 

всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

• уміння читати і розуміти прочитане; 

 • уміння висловлювати думку усно і письмово; 

 • критичне мислення; 

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

 • ініціативність; 

 • творчість; 

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; 

 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний 

інтелект; 

 • здатність до співпраці, роботи в команді. 

 

   Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної 

самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно 

обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, 

оцінювати ризики та приймати рішення. Отже:  



12 
 

•Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені 

стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, 

самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати 

і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної 

діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового 

способу життя.  

•Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на 

рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових 

навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення 

головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські 

права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та 

етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде 

здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у 

старших класах.  

 

ІІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ 

 

   Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм 

обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому 

просторі на території обслуговування.  

   Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:  

1.Забезпечення засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, 

базової загальної середньої  освіти на рівні вимог державного освітнього 

стандарту.  

2.Гарантована наступність освітніх програм усіх рівнів. 

3.Створення основи для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого 

вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.  

4.Формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності.  

5.Забезпечення таких  соціально-педагогічних відносин, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я учнів.  

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та 

якісного проходження курсів перепідготовки.  

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів.  

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.   

 


