
 

 

VII. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

     Відповідно до чинного законодавства організація освітнього процесу в 

Стаївській ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука регламентується робочим навчальним 

планом (розбивкою змісту освітньої програми на навчальні курси, за 

дисциплінами на конкретний навчальний  рік). 

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня 

(початкова освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та 

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

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 688 від 24.07.2019) , наказу МОН №407 від 

20.04.2018,  наказу МОН України від 21.03.2018 №268  "Про затвердження 

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

середньої освіти", 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 №01/09-254 від 

20.04.2018, листа Міністерства освіти і науки України №01/11-5966 від 

01.07.2019, що регламентують роботу педагогічного колективу в 1-4-х класах на 

2020-2021 навчальний рік.  

    Навчальні плани Стаївської ЗШ  І-ІІ ст імені Осипа Лещука для здобувачів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблено на 

виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти»,  наказу  МОН України від 

20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми  закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня» .  

   Навчальні  плани школи включають інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні та варіативну складову. 

    На виконання державних стандартів освіти забезпечено викладання навчальних 

предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені 

Типовими навчальними програмами. 

   Навчальні плани школи на 2020-21 н.р. подані у додатках 2-4  до даної Освітньої 

програми.  

 

      VІІІ.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки 

партнерства між всіма учасниками освітнього процесу.  

 Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах 

гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#n2


 
 

створення нового гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки 

партнерства вбачаємо: 

 подолання інертності мислення,  

 перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу.  

 Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й 

батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою 

особистісного розвитку школярів.  

 Принципи партнерства застосовуємо:  

• повага до особистості;  

• доброзичливість і позитивне ставлення;  

• довіра у відносинах; 

 • діалог – взаємодія – взаємоповага;  

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків); 

 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

   Втілюючи  ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати в 

своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, але в 

більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і виховання таким чином, 

щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти 

педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, 

відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, 

особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні 

суспільно корисні справи, благодійні акції тощо. 

    Упродовж останніх років наполегливо працюємо  над впровадженням 

особистісно орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.  

   Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання 

конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів. 

   Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: 

 • відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної 

творчості; 

 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, 

створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий 

елемент життя дитини;  

• практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого 

розвитку дитини з її практичним досвідом; 

 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і 

обов’язкове врахування інтересів кожної дитини; 

 • виховання вільної незалежної особистості;  



 
 

• забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її 

вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного 

комфорту дитини; 

 • впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю 

дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, 

необхідних сучасному суспільству. 

Форми організації освітнього процесу 

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

урок формування компетентностей, урок розвитку компетентностей, урок 

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей, урок корекції 

основних компетентностей, комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

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

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, відео-уроки тощо.  

   Форми організації освітнього процесу можуть урізноманітнюватися вчителем у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 

стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

    Відповідно до педагогічної свободи вчителя, вибір форм і методів навчання він 

визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи 

водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних програмах окремих предметів. 

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має 

місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля 

запобігання поширенню вірусних хвороб, під час календарно-тематичного 

планування з предметів педагоги враховують можливість організації освітнього 

процесу в межах навчального року в умовах карантину.   

При організації освітнього процесу в карантинних умовах школа  

забезпечує:  

- соціальне дистанціювання;  

- мінімізацію переміщення здобувачів освіти та комунікацію між ними 

в межах закладу освіти;  

- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог 

законодавства про освіту.  

  Дистанційне навчання у школі організовується при введені строгих 

карантиних обмежень за допомогою: поєднання онлайн-занять через Zoom, 

Skype,  Google, ; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів та 

із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної 

роботи із подальшою  перевіркою; використання  безкоштовних вебсерверів 

та платформ, наприклад, Google, Classroom, Microsoft Teams.  

 



 
 

 

          Структура навчального року 

   Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", 

тривалість канікул складатимуть 30 днів. Терміни  канікул визначаються кожного 

навчального року. 

   Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, 

перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9  

класів, а також форму та терміни її проведення  затверджуються відповідно до 

інструктивних документів МОН кожного навчального року. 

   Терміни вручення  документів про освіту випускникам 9-го класу  визначаються 

окремим наказом кожного навчального року. 

    Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій  у закладі освіти 

визначаються  рішенням ради школи перед початком кожного навчального року. 

За рішенням педагогічної ради у 2020-2021 н.р. навчальна практика та навчальні 

екскурсії проводитися не будуть. 

   Заклад освіти працює в режимі 5-денного робочого тижня.  

   2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та закінчується не 

пізніше 1 липня 2021 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 

01.09.2020 по 31.12.2019; ІІ семестр - з 13.01.2021 по 28.05.2021.  

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 26.10.2020 

по 30.10.2020; зимові канікули - з 01.01.2021 по 12.01.2021; весняні канікули - з 

22.03.2021 по 26.03.2021. Терміни канікул можуть змінюватися за умови 

об’єктивних причин і затверджуються наказом директора школи. 

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 28 травня 2021 року.  

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 і затверджуються наказом директора школи.  

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2021 

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

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій приймає педагогічна рада школи.  

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

Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 9.00 до 15.35 і регламентуються 

розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня 

проводиться  велика перерва  - 30 хвилин: з 10.40 до 11.10.  

 

 

http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/


 
 

IX. ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

    Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження 

Державного стандарту початкової освіти,  який почав діяти у 2018-2019 

навчальному році, впровадження нового ЗУ «Про  освіту» та реформи НУШ. Ці 

чинники  мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в 

учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією 

інтегрованого навчання та вперше формувального оцінювання в 1-му та 2-му 

класах, формувального і підсумкового оцінювання у 3 класі. Це  потребує 

особливої уваги як з боку школи, так і з боку батьків, які перебувають в 

партнерських відносинах.   

    Отже, освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

    До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, 

календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльністі якості 

педагогічних працівників. Особлива увага  приділяється вчителям початкових 

класів. 

   Визначаємо критерії, що  містять основні індивідуально-особистісні та 

професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної 

мети та завдань реформування початкової освіти:  

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, інноваційних методик для 

створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку,  

здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої 

педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, 

вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;  

• соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності 

громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, 

усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і 

можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського 

обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у 

соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити 

шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в 

цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної 

роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи 

компромісів;  

• загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, 

формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 

допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як 



 
 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 

інших;  

• мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями 

про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та 

індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, 

використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість 

культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів 

засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і 

невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);  

• психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність 

сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації; 

 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи 

та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави; 

 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного 

суспільства. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає 

державним програмам, затвердженим МОН України; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання  

(компетентностей) відповідно графіка внутрішкільного контролю та 

моніторинг  семестрового бала. 

          Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності через систему роботи 

методичних об’єднань, педагогічні ради та участь у психолого-

педагогічних семінарах; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти 

педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи (кожен учитель 



 
 

планує власне підвищення кваліфікації, створює власне портфоліо, 

відстежуємо просування та успіхи). 

Освітня програма закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти. 

 

X.ПРОГРАМНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Для виконання освітніх програм школи на 2020/2021 навчальний рік 

передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України 

навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і 

факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх 

(основних і додаткових) програм у єдину освітню програму, що дозволяє 

одержати запланований результат освіти – «модель» випускника» (перелік в 

додатку 1).          

 

 

 

 

          Директор школи                                                     М.В.Ігнатюк 

 

 

 

 

 

 

 

 


