
СХВАЛЕНО 

педагогічною радою 

Чернівецького НВК «Берегиня» 

Чернівецької міської ради 
Протокол № 1 

від «30» серпня 2021 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Чернівецького 

НВК «Берегиня» 

Чернівецької міської ради 

  Г. П. Капустяк 
Наказ № 208 від 30.08.2021 р.  

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
Комунального  дошкільного навчального закладу– 

загальноосвітнього навчального закладу  

 І-ІІ ступенів 

 «Навчально-виховного комплексу «Берегиня»    

Чернівецької міської ради 

на 2021/2022 навчальний рік 

(початкова школа 1-4 класи, 

 базова середня освіта 5-9 класи) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

Розділ 1. Призначення Чернівецького НВК «Берегиня» та засіб реалізації 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника Чернівецького НВК «Берегиня» 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу 

 Розділ 4. Освітня програма закладу Чернівецького НВК «Берегиня», загальні 

положення 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому 

педагогічних технологій  

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми  

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми  

Розділ 8. Робота закладу освіти в умовах адаптивного карантину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. Призначення Чернівецького НВК «Берегиня» та засіб реалізації 

Призначення Чернівецького НВК «Берегиня» полягає в наданні якісної 

базової середньої  освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх 

всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 

активності.  

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Основним засобом реалізації призначення закладу є засвоєння учнями 

обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має 

у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме: 

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють 

загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд; 

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності 

(інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо); 

· підсилене вивчення окремих предметів;  

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності;  

· надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових 

освітніх послуг.  

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в 

учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до 

природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та 

громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; 

інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення 

задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя 

в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги 

до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах 

багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального 

вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування 

потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо. 

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через два рівні освіти: 

● початкова освіта тривалістю чотири роки;  

● базова середня освіта тривалістю п’ять років.  
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 2. Опис «моделі» випускника Чернівецького НВК «Берегиня»  

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для 

сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері 

компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, 

бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. 

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та 

вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. 

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. 

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом 

саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості: 

· випускник школи добре проінформована особистість; 

·прагне до самоосвіти та вдосконалення;  

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, 

держави;  

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;  

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля; 

·мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через 

самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру. 

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.  

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до 

сміливих і успішних кроків у майбутнє. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх 

програм повинні бути обумовлені «моделлю» випускника, призначенням і місцем 

школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути 

сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, не 

суперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати 

загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.  

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:  

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, 

середньої загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;  

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;  

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм; 

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;  

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 4. Загальні положення Освітньої програми Комунального дошкільного 

навчального закладу – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів 

«Навчально-виховного комплексу «Берегиня» 

Освітня програма Комунального дошкільного навчального закладу – 

загальноосвітнього навчального закладу «Навчально – виховного комплексу 

«Берегиня» Чернівецької міської ради (далі – Чернівецького НВК «Берегиня») на 

2021/2022 навчальний рік розроблена відповідно до основних вимог нормативних 

документів , а саме: 

 Конституції України (ст. 53).  

 Закону України «Про освіту».  

 Закону України «Про повну загальну середню освіту».  

 Концепції Нової української школи.  

 розпорядження  Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 р. 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»,  

 розпорядження  Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 р. 

«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (у редакції 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688). 

 Постанови Кабінету міністрів України від 24.07.2019 №688 «Про внесення 

змін до Державного стандарту початкової освіти». 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 

(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №538 від 07.08.2013 р.). 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти».  

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти».  

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року  №405 

«Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня». 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.09.2020  №2205 

«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти». 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 № 1/10-

3101«Щодо особливостей організації навчання» . 

 Листа Міністерства освіти і науки України  від 09.08.2021 року №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». 

 Листа 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». 

https://base.kristti.com.ua/?p=7959
https://base.kristti.com.ua/?p=7959
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-1273
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-1273
https://base.kristti.com.ua/?p=6843
https://base.kristti.com.ua/?p=6843
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
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/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83513/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83513/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83513/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83513/
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/


 Листа Міністерства освіти і науки України від 16.07.21 року № 1/9-363 

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 

2021/2022 н. р.». 

 Листа МОН України від 22.10.2018 року № 1/11-11232 «Щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів» 

 Наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти» 

 Наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 17.08.2021 р. 

№224  «Про формування освітніх програм та організацію освітнього процесу у 

закладах загальної середньої освіти Чернівецької міської  

 Наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу 

МОН України від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». 

 Наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти».  

 Наказу МОН України від 25.06.2018 №677 «Про затвердження порядку 

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної 

середньої освіти» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2018 № 

865/32317). 

 Наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

 Наказу Міністерства освіти і науки України 14.07.2015  № 762 «Про 

затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на 

наступний рік навчання» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 

2015 р. за № 924/27369 (зі змінами  внесеними згідно з Наказами Міністерства 

освіти і науки № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021) 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 №1/9-190 
«Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи». 

 Листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування 

державної мови в освітній галузі». 

 Листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або 

часткової інтеграції різних освітніх галузей». 

  Статуту Чернівецького НВК «Берегиня»» та інших нормативних 

документів щодо діяльності закладу освіти, спрямованих на реалізацію освітніх 

потреб особистості та задоволення викликів суспільства. 

Навчальний план Комунального дошкільного навчального закладу – 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-виховного 

комплексу «Берегиня» Чернівецької міської ради на 2021-2022 н. р. (початкова 

школа 1-4 класи)  складений за Типовою освітньою програмою О. Савченко 

(затверджена наказами  МОНУ №1272 та №1273 від 08.10.2019 р.), за Освітньою 

програмою Комунального дошкільного навчального закладу – загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів Навчально-виховного комплексу «Берегиня» 

Чернівецької міської ради на 2021 – 2022 навчальний рік (затверджена наказом  по 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83136/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83136/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83136/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0494-21#n7


Чернівецькому НВК «Берегиня» №208  від 30.08.2021 р.) і конкретизує 

організацію освітнього процесу у 1-4 класах в 2021 – 2022 н. р. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів 

Чернівецького НВК «Берегиня» у 2021 – 2022 н. р. складає 3500 годин/навчальний 

рік:  

для здобувачів освіти 1 класу -  805 годин/навчальний рік,  

для здобувачів освіти  2 класу – 875 годин/навчальний рік,  

для здобувачів освіти 3 класу – 910 годин/навчальний рік,  

для здобувачів освіти 4 класу – 910 годин/навчальний рік. 

Мовно-літературна освітня галузь у 1 класі реалізується через інтегрований 

курс «Навчання грамоти», у 2-4 класах – через навчальні предмети «Українська 

мова», «Читання». 

Для забезпечення загальноосвітнього розвитку здобувачів освіти у 1-4 

класах Чернівецького НВК «Берегиня», їхньої загальної мовленнєвої культури, 

для збереження високого рівня спілкування молодших школярів  виведено з 

варіативної частини робочого навчального плану по 1 год. на підсилення 

інваріантної складової з української мови у кожному класі. При цьому розподіл 

годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється 

вчителями самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який 

погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчителі 

зазначають проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для 

навчального предмета, на підсилення якого використано зазначені години. 

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, 

природнича освітні галузі реалізуються в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 

за різними видами інтеграції. 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізується через навчальний предмет 

«Дизайн і технології». 

Мистецька освітня галузь у 1-4 класах Чернівецького НВК «Берегиня» 

реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне 

мистецтво та образотворче мистецтво. 

Зміст інформативної освітньої галузі  у 2-4 класах реалізується через 

навчальний предмет «Інформатика». 

Відповідно до Статуту Комунального дошкільного навчального закладу – 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-виховного 

комплексу «Берегиня»  Чернівецької міської ради затвердженого Рішенням сесії 

Чернівецької міської ради VІІ скликання 26.08.2016 р. №372, враховуючи 

наявність матеріально-технічного забезпечення, наявність кваліфікованих кадрів, 

згідно спільного рішення педагогічного колективу та батьківського комітету 

навчального закладу першою іноземною мовою обрано англійську мову, яка буде 

вивчатися з 1 по 9 клас. 

Навчальний план Комунального дошкільного навчального закладу – 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-виховного 

комплексу «Берегиня» Чернівецької міської ради на 2021-2022 н. р.  (базова 

середня освіта 5-9 класи)  складений за  таблицею 10 до Типової освітньої 

програми (затверджена наказом  МОНУ від 20.04.2018 р. №405), за Освітньою 

програмою Комунального дошкільного навчального закладу – загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів Навчально-виховного комплексу «Берегиня» 

Чернівецької міської ради на 2021 – 2022 навчальний рік (затверджена наказом  по 



Чернівецькому НВК «Берегиня» №208  від 30.08.2021 р.) і конкретизує організацію 

освітнього процесу у 5-9 класах в 2021 – 2022 н. р. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9 класів 

Чернівецького НВК «Берегиня» у 2021 – 2022 н. р. складає 6020 годин/навчальний 

рік: 

 для 5 класу – 1085 годин/навчальний рік,  

для 6 класу – 1190 годин/навчальний рік,  

для 7 класу – 1225 годин/навчальний рік,  

для 8 класу – 1260 годин/навчальний рік,  

для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік. 

Відповідно до Статуту Комунального дошкільного навчального закладу – 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-виховного 

комплексу «Берегиня»  Чернівецької міської ради затвердженого Рішенням сесії 

Чернівецької міської ради VІІ скликання 26.08.2016 р. №372, враховуючи 

наявність матеріально-технічного забезпечення, наявність кваліфікованих кадрів, 

згідно спільного рішення педагогічного колективу та батьківського комітету 

навчального закладу першою іноземною мовою обрано англійську мову, яка буде 

вивчатися з 1 по 9 клас, другою іноземною мовою – німецьку мову, яка буде 

вивчатися з 5 по 9 клас. 

У 5-7-х класах викладатимуть окремі курси «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво», а в 8-9-х класах – інтегрований курс «Мистецтво» . 

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-му класі учні вивчають курс 

«Історія України (Вступ до історії), у 6-му — інтегрований курс «Всесвітня історія. 

Історія України». 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами 

анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів 

художньо-естетичного циклу предметів (протокол № 5 від 29.05.2021 р.) обрано 

такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»: 

5 клас – «М’яка пласка іграшка», «Листівка», «Писанка», «Торбинка для 

дрібничок», «Ялинкова прикраса», «Панно, картина»; 

6 клас – «Кухонна дощечка»,  «Об’ємна м’яка іграшка», «Серветка», 

«Листівка», «Прикраси з бісеру, стрічок, ниток», «Оберіг»; 

7 клас – «Намисто, підвіска», «Рамка для фото», «Декоративна ваза», 

«Текстильна лялька», Декоративний віночок», «Панно»;  

8 клас –  «Декоративний рушник», «Панно», «Шарф», «Скринька»; 

9 клас – «Вироби в етнічному стилі»; «Нове життя старим речам».  

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами 

анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів 

художньо-естетичного циклу предметів (протокол № 5 від 29.05.2021 р.) обрано 

такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» у 5-9 класах: «Футбол», 

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

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають 

цілої кількості годин, а саме: «Українська мова» 5-7 класи, «Історія України» 8 – 9 

класи, «Хімія» 7 клас, «Географія» 9 клас та предмети варіативної складової 

робочого навчального плану:  підсилення інваріантної складової з української 

мови у 5-7 класах, з хімії у 7 класі та з географії у 9 класі, факультативні курси 

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» у 6 класі, «Логіка» у 6-7 класах, 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у 8 класі та курси за 



вибором «Українознавство» у  7-9 класах,  «Основи роботи з топографічною 

картою» у 8 класі будуть викладатися протягом 2021 – 2022 навчального року за 

розкладом. 

Для підсилення інваріантної складової робочого навчального плану  у 5-9 

класах виведено із варіативної частини робочого навчального плану: 

- у 5 класі – 0,5 години на вивчення української мови; 

- у 6 класі – 0,5 години на вивчення української мови; 

- у 7 класі – 0,5 години на вивчення української мови; 1 год. на вивчення 

географії та 0,5 години на вивчення хімії; 

- у 8 класі – 1 год. на  вивчення української мови; 

- у 9 класі – 1 год. на вивчення української мови та 0,5 год. на вивчення 

географії. 

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителями самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному 

плані, який погоджується директором Чернівецького НВК «Берегиня» чи його 

заступником. Вчителі зазначають проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для навчального предмета, на підсилення якого використано зазначені 

години. 

Варіативна складова навчального плану сформована закладом самостійно з 

урахуванням особливостей організації освітнього процесу, індивідуальних потреб 

здобувачів освіти Чернівецького НВК «Берегиня», запитів та побажань батьків, 

рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти та 

розширює обрану спеціалізацію та світоглядне спрямування Чернівецького НВК 

«Берегиня».  

Курс за вибором «Права дитини» введено у 5 класі 1 год. з метою 

ознайомлення здобувачів освіти закладу із правами дитини, формуванню 

правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку  ціннісних 

орієнтирів, ідеалів та переконань (лист Інституту модернізації змісту освіти від 

02.07.2018 р. № 22.1/12-Г-473). 

З метою сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості 

громадянина України шляхом пізнання й засвоєння здобувачами освіти 

багатовікових надбань національної та світової духовної культури,  формування в 

учнів християнських моральних чеснот введено курс за вибором «Християнська 

етика в українській культурі» для здобувачів освіти 5 та 6 класів по 1 годині (лист 

ІМЗО від 21.11.2019 р. №22.1/12-Г-1096). 

Курс за вибором «Юний географ-краєзнавець» введено у 6 класі 1 год. з 

метою  формування географічного  бачення сучасного світу на ґрунті 

полікультурної та самоосвітньої компетенцій,  формування в учнів цілісного 

світогляду про Землю, розширення кругозору природничих та історичних 

дисциплін наук в цілому (географії, фізики, хімії, біології, історії, етнографії), 

виховання свідомого громадянина, патріота своєї держави (лист ІМЗО від 

10.03.2019 р. №22.1/12-Г-168).  

З метою створення умов для формування громадянських та соціальних 

компетентностей здобувачів освіти Чернівецького НВК «Берегиня», що 

передбачає виявлення ними конфліктологічної компетентності, вмінь і навичок 

вирішення конфліктів мирним  шляхом,  ненасильницької поведінки  та 

громадянської позиції у 6 класі введено  0,5 год. факультативного курсу «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе» (схвалено науково-методичною комісією з 



проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН України (протокол №3 від 

01.08.2018 р.)) 

У 6-7 класах введено по 0, 5 год. факультативного курсу «Логіка» з метою 

формування та розвитку логічного мислення та логічної грамотності здобувачів 

освіти Чернівецького НВК «Берегиня», необхідних для успішного навчання та 

подальшої професійної діяльності  (лист ІМЗО від 10.07.2020 №22.1/12-Г-557). 

З метою  надати здобувачам освіти Чернівецького НВК «Берегиня» комплекс 

знань про Україну, українців, українську культуру як окремий світ із власним 

життєтворчим потенціалом введено курс за вибором «Українознавство» по 0,5 год. 

у 7-9 класах (лист МОН від 10.08.2020 №1/11-5310).  

Курс за вибором «Основи роботи з топографічною картою» у 8 класі  0,5 год. 

введено з метою формування топографо-картографічних понять, набуття 

практичних умінь і навичок під час роботи з топографічними картами та їх 

застосування при вирішенні різних життєвих ситуацій.  (лист ІМЗО від 15.08.2018 

р. №22.1/12-Г-780). 

Метою факультативного курсу «Людина та її здоров’я»  введеного у 8 класі 

1 год. є формування в здобувачів освіти Чернівецького НВК «Берегиня» свідомого 

ставлення до свого здоров’я як до найвищої цінності, що допоможе сформувати 

особистість, зорієнтовану на здоровий спосіб життя  (лист ІМЗО від 16.05.2019 р. 

№22.1/12-Г-286). 

Факультативний курс з психології «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» у 8 класі 0,5 год. введено з метою створити умови для 

формування соціальних та громадянських компетентностей, здобувачів освіти 8 

класу закладу, що передбачає виявлення ними особистої гідності, вмінь і навичок 

безпечної поведінки та громадянської позиції (протокол МОНУ №3 від 16.06.2017 

р.). 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

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 продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

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

загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Для дітей з особливими освітніми потребами, може бути запроваджена 

індивідуальна  форма навчання за індивідуальним навчальним планом, який може 

мати корекційно-розвивальний складник. 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» може бути організоване і інклюзивне 

навчання, яке є способом організації освітнього процесу для осіб з особливими 

освітніми потребами в закладі та передбачає включення дитини з особливими 

освітніми потребами до освітнього процесу спільно з іншими учнями класу. При 

цьому особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для таких дітей  у 

Чернівецькому НВК «Берегиня» забезпечується шляхом створення для кожного 

учня індивідуальної програми розвитку, адаптації або модифікації навчального 



матеріалу асистентом вчителя, надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, забезпечення учня спеціальними засобами корекції 

психофізичного розвитку. Безпосередня організація інклюзивного навчання у 

закладі здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами. Індивідуальний навчальний план та 

індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей 

інтелектуального розвитку учня. 

Освітній процес у 2021/2022 навчальному році має бути організований з 

урахуванням епідемічної ситуації, 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, постанов Головного державного 

санітарного лікаря України, рекомендацій щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.  

Навчальний рік розпочати 1 вересня 2021 року святом – Днем знань і 

закінчити, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового 

оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не 

пізніше 1 липня 2022 року. Навчальні заняття організувати за семестровою 

системою. 

Терміни організації освітнього процесу у 2021 – 2022 н. р. в 

Чернівецькому НВК «Берегиня»: 

І семестр – з 01.09.2021р. по 24.12.2021р. (16 тижнів), 

ІІ семестр – з 10.01.2022р. по 27.05.2022р. (19 тижнів) 

Канікули для учнів: 

осінні – з 25.10.2021р. по 29.10.2021р., 

зимові – з 27.12.2021р. по 07.01.2022р., 

весняні – з 28.03.2022р. по 01.04.2022р. 

Терміни канікул, початку і завершення семестрів можуть змінюватися з 

урахуванням епідемічної ситуації. 

       Чернівецький НВК «Берегиня» в 2021 – 2022 н. р. працює в режимі п’ятиденки 

з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 

8.30 до 16.20 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором 

школи.  

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 – 10 

календарних днів після закінчення навчального року. 

Навчальну практику та навчальні екскурсії у 2021/2022 н. р. для учнів 1-8 

класів    провести після завершення освітнього процесу. 

У вересні 2021/2022 н. р. (3 01.09 по 10.09) педагогам слід провести 

діагностику та коригуюче навчання матеріалу, який учні вивчали дистанційно 

наприкінці 2020/2021 навчального року, визначити необхідність повторного 

вивчення матеріалу. Спілкування педагогів із батьками слід здійснювати 

дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку.  

Роботу групи подовженого дня організовано з урахуванням тимчасових 

рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних 

https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya
https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya


заходів у закладах освіти відповідно до  умов та можливостей роботи 

Чернівецького НВК «Берегиня» 

Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 1-4-

х класів 

1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому 

освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати 

факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі 

мови для ефективного спілкування та культурного самовияву, готовність уживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами. Формування цієї компетентності передбачає, що здобувачі 

активно використовують рідну мову в різних комунікативних

 ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади. Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання

 іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти 

культурний контекст, матимуть навички міжкультурного спілкування; 

3. Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості 

математичні залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, 

застосовуючи математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль 

математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. 

Основу формування цієї компетентності в початковій школі становлять 

допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з 

іншими спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити 

висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ за 

допомогою спостереження та дослідження; 

5. Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти 

усвідомлюють основи екологічного природокористування, дотримуються правил 

природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, 

розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової 

освіти опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатні 

безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти опановують 

уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, організовують 

власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її 

для оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи 

їх досягнення, навчаються працювати самостійно і в групі; 

8. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі початкової 

освіти співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні 

в житті класу і школи, поважають права інших, уміють  діяти в конфліктних 

ситуаціях, пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне 

розмаїття різних народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про 



власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримуються здорового 

способу життя; 

9. Культурна компетентність. У початковій школі  ця 

компетентність формується завдяки залученню здобувачів до різних видів 

мистецької творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр 

тощо), через розкриття і розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження 

свого «Я»; 

10. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі 

розвиток цієї групи компетентностей виявляється через ініціативність здобувачів, 

їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати 

свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної 

співпраці. Учні готові втілювати в життя ініційовані ними ідеї, приймати власні 

рішення; 

11. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до 

нових ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, громада 

тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного 

підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити 

професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах 

громади. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 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 проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

 

Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 5-9-х 

класів 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, 

діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення ненормованих іншомовних 

запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 



2 
Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 



технологіях процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 



Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 

Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 



ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка 

та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя 

Наскрізні лінії та вміння здобувачів освіти 1-9-х класів 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися,

 ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий 

спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть

 формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Навчання за 

наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

 організацію навчального середовища; 

 окремі предмети;  

 предмети за вибором; 

 роботу в проектах; 

 позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

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

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для 

самостійного виведення нового знання, перевірці його на 16 практиці і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 

ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація 

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

змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

 



Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти  

Рівень знань, умінь і навичок учнів є головним критерієм в оцінці роботи 

вчителя. Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти передбачає 

такі завдання: 

1) виявлення фактичного рівня знань, умінь і навичок учнів та 

відповідність їх програмним вимогам; 

2) з’ясування причин низької успішності учнів класу або окремих учнів; 

3) вивчення системи роботи вчителя з відстаючими учнями з метою 

попередження недоліків та ліквідації прогалин у знаннях, а також системи роботи 

з обдарованими учнями; 

4) надання методичної допомоги вчителеві щодо підвищення якості 

знань, умінь і навичок учнів, удосконалення форм і методів роботи з 

невстигаючими, а також з творчо обдарованими учнями. 

Основними методами контролю є спостереження уроків, усне опитування 

учнів за раніше складеними питаннями, опитування учнів у кінці уроку (5-7 хв.), 

короткочасні письмові роботи, письмові контрольні роботи після вивчення теми, в 

кінці семестру, навчального року. До складання текстів контрольних робіт 

залучаються керівники шкільних  методичних об’єднань. 

Директор або заступник директора з навчально-виховної роботи 

перевіряють об’єктивність оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти, 

відповідність її нормативним вимогам щодо оцінювання, наявності достатньої 

кількості оцінок для виставлення тематичної оцінки та за семестр. 

Результати контролю за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

обговорюються на засіданні педагогічної ради школи, методичних об’єднань, 

оформляються наказом по закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Затверджую»  

Директор НВК «Берегиня»  

_____________Г.Капустяк 

«30» серпня  2021 р. 

Навчальний план 

Комунального дошкільного навчального закладу –  

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів  

«Навчально-виховного комплексу «Берегиня» Чернівецької міської ради 

на 2021 – 2022 н. р. (початкова школа  1-4 класи)  
(складено  за  Типовою освітньою програмою О. Я. Савченко (накази МОН України №1272 

та №1273 від 08.10.2019 р.), за Освітньою програмою Комунального дошкільного 

навчального закладу – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-

виховного комплексу «Берегиня» Чернівецької міської ради на 2021/2022 навчальний рік 

(наказ по НВК «Берегиня» №208 від 30.08.2021 р.)) 

Назва освіт- 

ньої галузі 

Клас 

Предмети Кількість годин 

на тиждень 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна  навчання грамоти  7 + 1 - - - 7 + 1 

українська мова 

читання 

- 7 + 1 7 + 1 7 + 1 21 + 3 

Іншомовна іноземна мова 2 3 3 3 11 

Математична математика 4 4 5 5 18 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська й 

історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

 

я досліджую світ 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

 

Технологічна дизайн і технології 1 1 1 1 4 

Інформатична інформатика - 1 1 1 3 

Мистецька образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 4 

музичне мистецтво 1 1 1 1 4 

Фізкультурна фізична культура 3 3 3 3 12 

Усього 19+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1 84+12+4 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 1 1 1 1 4 

Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25 26 26 100 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 

навантаження учня  
20/700  22/770  23/805 23/805 88/3080 

Сумарна кількість навчальних 

годинтижневе/ річне навчальне 

навантаження учня, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи)  

23/805  25/875  26/910 26/910 100/3500 

 



«Затверджую»  

Директор НВК «Берегиня»  

_____________Г. П. Капустяк 

                                                   Навчальний план                   «30» серпня  2021 р. 

Комунального дошкільного навчального закладу –  

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів  

«Навчально-виховного комплексу «Берегиня» Чернівецької міської ради 

на 2021 – 2022 н. р. (базова середня освіта 5-9 класи) 
(за таблицею 10 до Типової освітньої програми (затверджена наказом МОНУ №405 від 20.04.2018 

р.), за Освітньою програмою Комунального дошкільного навчального закладу - загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-виховного комплексу «Берегиня»  Чернівецької 

міської ради на 2021/2022 навчальний рік (затверджена наказом по НВК «Берегиня» №208  від 

30.08.2021 р.)) 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1 

Українська література 2 2 2 2 2 

Перша іноземна мова 3 2 2 2 2 

Друга іноземна мова 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

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+1 2 1,5 + 0,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5+0,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 

Разом 25,5+3+0,5 27,5+3+0,5 29+3+2 29,5+3+1 31+3+1,5 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
2,5 3,5 3 3,5 2 

Права дитини 1 - - - - 

Християнська етика в українській культурі 1 1 - - - 

Юний географ-краєзнавець  - 1 - - - 

Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе - 0,5 - - - 

Логіка - 0,5 0,5 - - 

Українознавство - - 0,5 0,5 0,5 

Основи роботи з топографічною картою  - - - 0,5 - 

Людина та її здоров’я - - - 1 - 

Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція. 

- - - 0,5 - 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 



 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування 

в ньому педагогічних технологій.  

     Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили 

пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що 

відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. 

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної 

дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи 

на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності 

залишається урок. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи 

уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або 

оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; 

комбінований урок. Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-

семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні 

уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів 

іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, пресконференції, 

ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних 

програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, 

які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. У закладі 

широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування 

ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації 

та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це 

дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, 

критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, 

бути конкурентоздатними та впевненими особистостями. Вчителями закладу 

створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів 

інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та 

традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне 

навчальне середовище, створені умови для оптимального розвитку навичок роботи 

з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. 

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, 

проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше. Вчителі не тільки 

самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, 

але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями 

персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя 

і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно 

до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в 

сучасній школі. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ 6.  Показники (вимірники) реалізації Освітньої програми.  

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості 

проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі 

учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських 

інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових 

проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7.  Програмно-методичне забезпечення Освітньої програми. Для 

виконання освітніх програм школи на 2021/2022 навчальний рік передбачено 

використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних 

програм з усіх предметів інваріативної 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Затверджую»  

Директор Чернівецького 

 НВК «Берегиня»  

_____________Г.Капустяк 

«30» серпня 2021 р. 

 

 

 

Перелік навчальних програм  

за якими здійснюється вивчення предметів  

інваріантної складової навчального плану у 2021 – 2022 н. р.  

 учнями початкової школи  (1-4 класи) Чернівецького НВК «Берегиня» 

 
№ 

з/п 

клас Назва навчальної програми Наказ, яким 

затверджено №__ 

від_____ 

Рівень 

вивчення 

(для ІІІ 

ступеня) 

1 1-2 Мовно-літературна освітня галузь. Українська 

мова і літературне читання. 

наказ МОНУ 

№1272 від 

08.10.2019 р 

 

 

2 1-2 Математична галузь. Математика  

3 1-2 Громадянська й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна, природнича освітні 

галузі. «Я досліджую світ» 

 

4 1-2 Технологічна освітня галузь. Дизайн і 

технології 
 

5 1-2 Мистецька освітня галузь. Мистецтво  

6 1-2 Фізкультурна освітня галузь. Фізична культура  

7 1-2 Іншомовна освітня галузь. Іноземна мова.  

8 2 Інформатична освітня галузь. Інформатика  

9 3-4 Мовно-літературна освітня галузь. Українська 

мова і літературне читання. 

наказ МОНУ 

№1273 від 

08.10.2019 р 

 

 

10 3-4 Математична галузь. Математика  

11 3-4 Громадянська й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна, природнича освітні 

галузі. «Я досліджую світ» 

 

12 3-4 Технологічна освітня галузь. Дизайн і 

технології 
 

13 3-4 Мистецька освітня галузь. Мистецтво  

14 3-4 Фізкультурна освітня галузь. Фізична культура  

15 3-4 Іншомовна освітня галузь. Іноземна мова.  

16 3-4 Інформатична освітня галузь. Інформатика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Чернівецького НВК «Берегиня»  

_____________Г.Капустяк 

«30» серпня  2021  р. 

 

 

 

Перелік навчальних програм  

за якими здійснюється вивчення предметів  

інваріантної складової навчального плану у 2021 / 2022 н. р.  

 учнями 5-9 класів  

Чернівецького НВК «Берегиня» 

 
№ 

з/п 

клас Назва навчальної програми Наказ, яким 

затверджено №__ 

від_____ 

Рівень 

вивчення (для 

ІІІ ступеня) 

1 5-9 Українська мова наказ МОН  

від 07.06.2017 р. 

№ 804  
 

 

2 5-9 Українська література  

3 6-9 Біологія  

4 6-9 Всесвітня історія  

5 6-9 Географія  

6 5-9 Зарубіжна література  

7 5-9 Інформатика  

8 5-6 Математика  

9 8-9 Мистецтво  

10 5-9 Основи здоров’я  

11 5 Природознавство  

12 5-9 Трудове навчання  

13 7-9 Фізика  

14 7-9 Хімія  

15 5-9 Іноземна мова (англійська)  

16 5-9 Іноземна мова (німецька)  

17 5-7 Образотворче мистецтво  

18 5-7 Музичне мистецтво   

19 7-9 Алгебра  

20 7-9 Геометрія   

21 9 Основи правознавства  

22 5-9 Фізична культура наказ МОН 

від 23.10.2017 р.  

№1407 

 

23 5-9 Історія України наказ МОН 

від 21.02.2019 р.  

№236 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Чернівецького 

 НВК «Берегиня»  

_____________Г.Капустяк 

«30» серпня  2021 р. 

 

Перелік навчальних програм  

за якими здійснюється вивчення предметів  

варіантної складової навчального плану у 2021 / 2022 н. р.  

 учнями 5-9 класів 

 Чернівецького НВК «Берегиня» 
№ 

з/п 

клас назва курсу за 

вибором чи 

факультативу 

кількість 

годин за 

навчальним 

планом 

яким чином 

використані 

назва та автор програми, лист 

Міністерства, яким 

рекомендовано використання 

даної програми 

1 5,6 Християнська етика 

в українській 

культурі  

35 курс за вибором «Християнська етика в 

українській культурі»,   

автор-упорядник Красікова Г. І., 

науков. керівник Бех І. Д., лист 

ІМЗО від 21.11.2019 р. 

№22.1/12-Г-1096 

2 6,7 Логіка 17 факультативний 

курс 

«Логіка», Буковська О. І., 
Васильєва Д. В., лист ІМЗО від 

10.07.2020 №22.1/12-Г-557 

3 6 Вирішую конфлікти 

та будую мир 

навколо себе 

17 факультативний 

курс 

«Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе»,  

Андрєєнкова В. Л., Лунченко Н. 

В., науково-методичною 

комісією з проблем виховання 

дітей та учнівської молоді МОН 

України (протокол №3 від 

01.08.2018 р.) 

4 6 Юний географ-

краєзнавець 
35 Курс за вибором «Юний географ-краєзнавець»,  

Гаврилюк В. С.,  

Глущак Г.Я., Ілюк О.В., Клапчук 
О. Н., Костюк Н.М., Мельник 

В.П., Семків Л.В., Струк О.М., 

Оглоб’як С. Я., Обливаний О. 

В., Ткачук І.В., Федюк Б.Б., 

Чобан Р. Д. за заг. ред. Чобан Р. 

Д.,  лист ІМЗО від 10.03.2019 

№22.1/12-Г-168 

5 7,8,9 Українознавство 17 курс за вибором «Українознавство», А.Ціпко, 

Т.Бойко, С.Бойко, О. Газізова; 

лист МОН від 10.08.2020 №1/11-

5310 

6 8 Основи роботи з 

топографічною 

картою 

17 курс за вибором «Основи роботи з 

топографічною картою», 

Даценко Л. М., Остроух В. І., 
Совенко В. В.,  Терещук Н. М., 

лист ІМЗО від 15.08.2018 р. 

№22.1/12-Г-780 

7 8 Людина та її 

здоров’я  

35 факультативний 

курс 

«Людина та її здоров’я», 

Безручкова С. В., лист ІМЗО від 

16.05.2019 р. №22.1/12-Г-286 

8 8 Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція 

17 факультативний 

курс 

«Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція», 

Петрочко Ж. В., МОНУ 

протокол №3 від 16.06.2017 р. 



 

Розділ 8.  Робота закладу освіти в умовах адаптивного карантину 

Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу (очне або 

змішане навчання) в закладі необхідно дотримуватись принципів соціального 

дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та 

уникати масових скупчень.  

У класних приміщеннях обладнано місця для обробки рук та збору використаних 

масок і рукавичок, а також створено умови для соціального дистанціювання та 

уникнення скупчень. 

 Зокрема:  

● відкрито два входи до будівлі;  

● збільшено відстань між партами;  

● виокремлено зони переміщення для різних вікових категорій учнів; 

● педагогам рекомендовано для потреб навчання використовувати великі 

приміщення – актову залу,  коридори, спортивну залу;  

● за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі; 

●  за потреби буде встановлено гнучкий графік початку занять для різних категорій 

учнів. 

Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу -  за 1-9 класами 

закріплені окремі навчальні кабінети.  

Під час уроків учителям рекомендовано застосовувати види діяльності, які 

мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість 

комунікаційних вправ, як-то проведення ранкового кола. 

Замість щотижневих загальношкільних лінійок (у понеділок) в класних 

приміщеннях за 10 хвилин до початку уроків проводимо установчі тижневі збори з 

обов’язковим виконанням учнями і працівниками Державного Гімну України.  

     Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або 

респіраторі. У період карантину до закладу не допускатимуть батьків або 

супроводжуючих осіб – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати. Водночас 

під час пересування приміщеннями закладу носіння масок є обов’язковим.  

Перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів щодо їхнього самопочуття. Тих, 

у кого буде виявлено симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно 

направлятимуть до медпрацівника для огляду.  

Персоналу проводитимуть обов’язкову термометрію і не допускатимуть до 

закладу з температурою понад 37,20 С. Водночас для учнів температурний скринінг не  

обов’язковий.  

 

 

Заступник директора з НВР                                       Лариса ФІГОЛЬ 

 


	 Листа Міністерства освіти і науки України від 16.07.21 року № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.».
	 Наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

