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       Освітня програма Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти» та складена на основі Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 20.04.2018 № 408  «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів світи загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

       Освітня програма окреслює  підходи до планування й організації школою 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти . 

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 

подані в рамках навчальних планів (таблиця 2); 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної 

програми, перелік яких наведено в таблиці 3; пропонований зміст окремих 

предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою 

програмою.  

► Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 

2660 годин/навчальний рік: 

- для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,  

- для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані Грушівської ЗШ І- ІІІ ступенів (додаток 1) 

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного 

стандарту, з метою його впровадження у 10 класі  з 2018/2019 навчального  

року, в 11 класі з 2019/2020 навчального  року.  Він містить загальний обсяг 

навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, 

вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, 

а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

Грушівська ЗШ І-ІІІ ступенів для складання власного навчального плану 

використовує другий варіант (таблиця 2) організації освітнього процесу. 

Даний  варіант організації освітнього процесу в старшій школі містить 

перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-

гуманітарного та математично-природничого циклів. 
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До базових предметів належать:                                                                                          

«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 

«Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська 

освіта», «Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»,  «Фізична культура», 

«Захист Вітчизни».  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами:                                              

«Інформатика», «Технології», «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту. 

Із запропонованого переліку учені  обрали два одночасно два предмети в 10 і 11 

класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети 

діляться між двома обраними предметами), а саме 1,5 години – «Інформатика» 

та 1,5 години «Технології».  

Частину навчальних годин навчального плану призначено для 

забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль 

навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити 

якісну його реалізацію. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і 

курсів: 

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

стандарту; 

- профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин 

подано в таблиці 2), що вивчаються на профільному рівні; 

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

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання приймає Грушівська ЗШ І-ІІІ ступенів, враховуючи освітні потреби 

учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну 

базу тощо.  

У процесі складання власного навчального плану закладу освіти слід 

ураховувати, що: 

- профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів 

з різних освітніх галузей;  

- кількість годин для вивчення профільного предмета складається з 

кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення 

відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні 

предмети;  

- - у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних 

предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення кількості 

годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і 

факультативних курсів. Отже збільшено кількість годин з української мови 

(2+2) . 

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають 

специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони 

призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а 

за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені 



розділи, що не включені до навчальних програм, знайомити учнів із галузями 

знань, не представленими в змісті окремих предметів, але орієнтованими на 

комплекс можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо. 

Тематика і зміст таких курсів можуть розроблятися вчителями і 

використовуватися в освітньому процесі після погодження в установленому 

порядку. Заклад освіти може також обирати відповідний курс із уже 

розроблених і рекомендованих/схвалених для використання. Спеціальні курси 

реалізуються за рахунок додаткових годин (у другому варіанті плану,               

таблиця 1). 

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та 

освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем 

навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого 

спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української або іноземної 

мови, а учні, які здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним 

профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, опановуючи відповідний факультативний курс. 

Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених 

планом.  

Грушівська ЗШ І-ІІІ ступенів при складанні свого навчального плану може 

збільшувати кількість годин на вивчення базових або профільних предметів за 

рахунок додаткових годин. 

        Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну 

складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій 

передбачені додаткові години на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття , курси за вибором.                                                         

        З метою виконання  вимог державного стандарту повної загальної 

середньої освіти  робочий навчальний план для 10 класу містить усі предмети 

інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типової освітньої 

прогами і складає 30 годин для 10 класу і 33 години для 11 класу.                                

        Конкретизовано  використання годин варіативного складника навчального 

плану, що йде на:                                                                                                                                             

- профільні предмети : українська мова в 10 класі - 2 години;                                                                    

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного складника: 

математика, англійська мова – по 1 годині в 10 класі;                                                                                                                                                                                                    

- запровадження курсів за вибором, факультативних курсів та проведення 

індивідуальних занять.                                                                                            

Програми курсів за вибором, факультативів  мають відповідний гриф і входять 

до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих МОН України для використання в закладах 

загальної середньої освіти з урахуванням матеріалів листа МОН України №1/9-

503 від 20.08.2018 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН 

України для використання у закладах загальної середньої освіти". 

При розподілі варіативного складника навчальних  планів враховано гранично 
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допустиме навантаження на одного учня,  уроки фізичної культури не 

враховані при визначенні цього показника. 

З варіативної  складової навчального  плану ( 8 годин- 10 клас ) використано 

100%: 

 

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє 

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

школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів 

дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів 

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

► Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Освітні 

галузі 

Тип програми Назва програми Автор Реквізити документа 

про схвалення МОН 

України 

Кіль-

0кість 

годин на 

тиждень  

Мови  і 

літератури 

Додаткова година 

на профільний 

предмет 

Українська мова           2 

Додаткова година Англійська мова    1 

Елективний  курс з 

французької мови 

«Моя Франція» Редько В.Г. 

Полонська Т.К. 

Лист МОН України 

від 06.05.2015 №1/11-

6491 

 0,5 

Факультативний 

курс 

Російська мова Л.В. Давидюк Лист Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

08.11.2010 р. № 

1.4/18-4254 

 0,5 

Математика Додаткова година Математика    1 

Основи 

здоров'я і 

фізична 

культура 

Курс за вибором з 

психології  

«Формування 

навичок безпечної 

поведінки в  

старших 

підлітків»                

( за програмою 

«Відродження»).           

 Наказ МОН України 

від 20.04.2001р. за 

№330, схвалено 

Комісією з проблем 

виховання дітей та 

учнівської молоді 

НМР з питань освіти 

МОН України 

(Протокол №13 від 

20.10.2004р.) 

          0,5 

Факультативний 

курс з фізичної 

культури. 

Футбол Гончаренко 

В.І.,  

Деменков Д.В. 

Лист  

ІІТЗО  

від 19.12.2014  

№ 14.1/12-Г-1852  

         0,5 

Технології 

 

Курс за вибором  Креслення Сидоренко 

В.К., Дятленко 

С.М., Гедзик 

А.М. 

Лист Міністерства 

освіти і науки 

України від 19.11. 

2013 №1/11-17679. 

 1 

Суспільство-

знавство 

Курс за вибором.  Україно-знавство П.П.Кононенко Лист ІІТІЗО МОН 

України 

від 03.07.2014 р. № 

14.1/12-Г-1058 

 0,5 

Курс за вибором.  Історія 

 

 

   0,5 

 10     8 



Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів. 

 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння:  здійснювати спілкування в межах сфер, 

тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних 

засобів; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов; 



7 

адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й 

оборонного потенціалу держави, успішного 

вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища 

і процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння:  структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 



тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб 

та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння:  висловлювати власну думку, слухати і 

чути інших, оцінювати аргументи та змінювати 

думку на основі доказів; аргументувати та 
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відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати 

власну роль в командній роботі; аналізувати власну 

економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 

основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 

спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне 

обґрунтування позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна позиція 

щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики 

спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:  культурна самоідентифікація, повага 

до культурного розмаїття у глобальному 

суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток 

суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, 

як інтерпретації результатів вирішення проблем 

можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне 

та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо 

вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  



Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; 

задачі, які сприяють усвідомленню цінності 

здорового способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

✓ організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

✓ окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні 

предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від 

цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

✓ предмети за вибором;  

✓ роботу в проектах;  

✓ позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика 

Екологічна 

безпека й сталий 

розвиток 

Формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 

участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через 
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завдання з реальними даними про використання природних 

ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних 

сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Можливі уроки на відкритому повітрі.  

Громадянська 

відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального члена громади 

і суспільства, що розуміє принципи і механізми 

функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в 

основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі 

предмети між собою і розвиває в учнів готовність до 

співпраці, толерантність щодо різноманітних способів 

діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів 

якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути 

націленим на виховання порядності, старанності, 

систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, 

незалежно від рівня навчальних досягнень. 

Здоров'я і 

безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести 

здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне 

життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про 

безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з 

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних 

методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій. 

Підприємливість 

і фінансова 

грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських 

ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням 

практичних завдань щодо планування господарської 

діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  



 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

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

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на 

практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес 

учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови 

для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  

► Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти. 

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали 

державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року 

повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж 

навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей.  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

• Мови і літератури  

• Суспільствознавство 

• Мистецтво 

• Математика 

• Природознавство 

• Технології 

• Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Освітня галузь «Мови і літератури» передбачає розвиток особистості учня, 

формування мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної 

компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої 

моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних 

орієнтацій. 

Освітня галузь "Мови і літератури"  з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська 
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мова», «Українська література», "Іноземна мова" (англійська мова),  

«Зарубіжна література». 

Навчання української мови вчителі спрямовують  на : 

• виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення 

української мови; 

• формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до 

культурних надбань українського народу й людства загалом; 

• формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах 

спілкування з дотриманням норм українського етикету; 

•  ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових 

лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і 

навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів; 

•  формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, 

оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфери 

спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в 

різноманітних джерелах, використовувати її  в самостійно створених  

висловленнях різних типів, стилів і жанрів. 

Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні передбачає 

формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення 

акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. 

Очікувані результати освітньої діяльностісформулювано в термінах 

компетентнісного підходу: знаннєвий компонент—учень/ученицяназиває, 

формулює, записує, наводить приклади; діяльнісний —учень/ученицярозпізнає, 

розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, застосовує; ціннісний—

учень/учениця усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить 

висновки, висловлює судження. 

З метою увиразнення ключових компетентностей уведено поняття наскрізних 

ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 

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

грамотність». 

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх шкільних предметів, є засобом 

інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими 

компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій 

учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.  

В курс включено такі змістові лінії: «Мовленнєва», «Мовна». 

В «Мовленнєвій» змістовій лінії передбачено забезпечення цілеспрямованого 

формування вмінь і навичок, що є базовими для предметної і ключових  

компетентностей. Її зміст реалізують на кожному уроці, що дає змогу зробити 

процес розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок ефективним. 

« Мовну» змістову лінію спрямовано на засвоєння теорії мови, що сприятиме 

формуванню системних знань про мову й на їхній основі життєво важливих 

умінь. 



Навчання української літератури спрямовано на: 

•  розвиток і соціалізацію особистості учнів,  

•  формування в них національної самосвідомості, культури, світоглядних 

орієнтирів, навичок практичного використання досвіду, здобутого за 

допомогою читання,  

• усвідомлення важливості читання як чинника власного становлення й 

соціалізації, екологічного мислення й поведінки, творчих здібностей, 

дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок,  

•  здатність до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів. 

        Предметною компетентністю, за Державним стандартом загальної 

середньої освіти, є літературна. Її формування направлено на виховання 

компетентного читача з стійким інтересом до читання, здатністю уявляти й 

переживати прочитане, критично й рефлексійно мислити, інтерпретувати 

прочитане, знаходити авторські і творити власні смисли, відчувати естетичну 

насолоду від художнього слова, відкривати національні й загальнолюдські 

цінності, жити й творчо діяти в умовах глобалізаційних змін та полікультурного 

суспільства, цінувати надбання національної культури й поважати здобутки інших 

народів. 

Під час вивчення  української літератури конкретизуємо  завдання: 

1. Поглиблення інтересу до читання, зміцнення потреби читати; 

усвідомлення ролі літератури як засобу самопізнання і самотворення; 

використання досвіду читацької діяльності для розв’язання життєвих проблем.  

2. Розвиток емпатії, відтворювальної і творчої уяви, художнього мислення й 

образного мовлення, чуття жанру, форми. 

3. Розвиток здобутих у початковій школі вмінь і навичок в усіх видах 

читацької діяльності, оволодіння різноманітними читацькими стратегіями; 

удосконалення вмінь діалогічної взаємодії з текстом, умінь аналізувати й 

інтерпретувати художній твір; збагачення читацького досвіду, розширення кола 

читання, вироблення алгоритму прочитання художніх творів різних естетичних 

систем, напрямів, жанрів, стилів, опанування здатністю орієнтуватися у світі 

класичної і масової літератури, розрізняти явища високого мистецтва і 

низькопробної культури.  

4. Оволодіння змістом української літератури, засвоєння й систематизація 

основних літературознавчих понять як засобу повноцінного сприйняття, 

прочитання й інтерпретації художнього тексту. Усвідомлення літературного 

процесу як цілісної системи, що має свої природні закономірності й тенденції. 

Узагальнення і поглиблення знань про мистецтво слова, умінь розглядати 
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художню літературу в контексті інших видів мистецтв. Формування на основі 

читацького досвіду переконаності в багатстві української художньої літератури 

та її значущості серед інших національних літератур.  

5. Формування культури художнього сприймання, естетичних 

потреб,смаку,почуттів, читацької культури, установок, мотивів, здатності 

сприймати художній твір з естетичних позицій, розглядати його в єдності 

змісту і форми, розрізняти художньо вартісні та низькопробні твори.  

6.  Розвиток чуття художнього слова, мовленнєвої культури, творчих 

здібностей, набуття досвіду літературно-творчої діяльності. 

7. Вироблення загальнонавчальних, зокремаорганізаційно-діяльнісних 

умінь, здатності самостійно формувати індивідуальну навчальну траєкторію, 

керувати читацькою діяльністю, особистісним і читацьким розвитком. 

8. Розвиток умінь працювати з різними видами інформації, зокрема й 

електронними, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, 

сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні 

факти та відомості). 

 Поглиблення компетентнісної спрямованості навчання досягається шляхом: 

•  розкриття потенціалу предмета для формування ключових 

компетентностей; 

•  зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної 

діяльності, що забезпечує відносно достатню кількість часу для формування 

предметних і ключових компетентностей; 

•  формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності  

термінами компетентнісного підходу: ученьназиває, формулює, записує, 

наводить приклади,розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, 

усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, 

висловлює судження ; 

•  виокремлення в очікуваних результатах навчання тих, що стосуються 

оволодіння загальнонавчальними вміннями як основою формування 

суб’єктності учня; 

•  укладання переліку умінь, якими повинен оволодіти учень певного класу 

за рік навчання; 

•  уведення наскрізних змістових ліній. 

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це 

формуванняуміння: 

• наводити приклади з художніх творів, у яких порушені проблеми 

екологічної безпеки; 



• формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навколишнього 

середовища; 

• дискутувати з цього приводу. 

ставлення: 

• сприймання природи як цілісної системи; 

• усвідомлення взаємозв’язку людини і природи; 

• розуміння важливості екологічної безпеки; 

• готовність долучитися до захисту навколишнього середовища. 

При вивченні наскрізної лінії «Громадянська відповідальність»  

формуються в учнів уміння: 

• наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють активну 

громадянську позицію; висловлювати ставлення до порушених проблем; 

• твердо, але толерантно відстоювати свої погляди в дискусії; 

• працювати в парі, групі, виконувати доручену роль; 

• приймати спільне рішення. 

• відчувати себе членом спільноти; 

• усвідомлювати важливість активної громадянської позиції; 

• бути готовим брати на себе відповідальність; 

Вивченням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» прагнемо сформувати 

уміння: 

• знаходити необхідну інформацію про здоров’я, критично оцінювати її; 

• використовувати набуті знання і вміння для забезпечення безпеки своєї й 

інших; 

• наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми; 

• діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я. 

• усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особистої, а й 

суспільної; 

• ведення здорового способу життя йпропаганда його; 

• усвідомлення залежності й впливу власної поведінки на здоров’я і 

безпеку свою й оточення. 

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова 

грамотність»забезпечить з розумінням: 

• наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми; 

• використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації задуманих 

проектів. 

•  проявляти ініціативу. 

 

Зміст навчання англійською мовою забезпечується єдністю предметного, 

процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі 

взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею 

спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності учнів до 

іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій 

спілкування, визначених навчальною програмою.   
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При вивченні іноземної мови (англійської мови)  формуються уміння: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; 

• розуміти на слух зміст автентичнихтекстів; 

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміннязмісту; 

• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставленихзавдань; 

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземноюмовою; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовнихзасобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різнихпотреб; 

• висловлювати свої думки, почуття таставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; 

• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різнихпотреб; 

• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов. 

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються 

освітня, виховна і розвивальна функції.  

Освітня функція  спрямована на:   

• усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у мультилінгвальному 

та полікультурному світовому просторі;  

• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни 

виучуваної мови;  

• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);  

• розуміння  власних  індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад 

для оволодіння іноземною мовою;  

• усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої 

спримається дійсність;  

• формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для 

задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з 

підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами 

тощо). Виховна функція сприяє:   

• формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу 

спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його 

культури, звичаїв і способу життя;  

• розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 

суспільстві;  



• емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;  

• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися 

нею як засобом спілкування.  

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:  

• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;  

• готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;  

• потреби подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови;  

• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання 

проблемно- 

пошукової діяльності.  

Інтегрованізмістовілініїреалізуютьсяпідчасвивчення іноземної мови. 

Діяльність та уміння із змістових ліній добираються відповідно до 

комунікативної потреби, тематики ситуативного спілкування, віку та рівня 

підготовленостіучнів. 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»  орієнтує 

учнівна: 

• сприймання природи як цілісноїсистеми; 

• взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та її залежність від 

природнихресурсів; 

• готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням 

навколишнього середовища на рівні свого регіону, держави та на 

глобальномурівні; 

• уміння презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на 

збереження довкілля та забезпечення його сталогорозвитку. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» формує уміння: 

• давати обґрунтовану оцінку особливостям життєдіяльності в 

демократичному суспільстві, презентувати свою роль у йогорозвитку; 

• висловлювати свою громадянську позицію та свої погляди щодо 

різноманітних соціальних проблем як у власній країні, так і у 

світовомупросторі; 

• дискутувати довкола питань про свою роль і місце у сучасному 

мультилінгвальному та полікультурному середовищі, обґрунтовуючи власні 

погляди конкретними прикладами із життя світовоїспільноти. 

Вивчення питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і безпека», 

виховує учня і орієнтує на: 

• уміння дискутувати довкола питань здоров’я людини; 

• усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров’ялюдини; 

• дотримання правил дорожнього руху, правил поведінки на воді та в 

іншихмісцях. 

Змістовалінія«Підприємливістьтафінансоваграмотність» орієнтує учнів 

на: 

• уміння обговорювати окремі питання економічної та господарської 

діяльності, а також своєї ролі у сучасному технологічномусередовищі; 
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• уміння розповідати про перспективи свого професійноговибору; 

• готовність до прояву своєї обізнаності та свого ставлення до фінансових 

можливостей сучаснихпрофесій 

• уміння пояснювати особливості ощадливості та грамотного 

розподілуфінансів/грошей. 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через окремі предмети 

«Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Громадянська 

освіта». 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через окремі предмети 

«Біологія і екологія», «Географія», «Фізика і астрономія», «Хімія». 

Під час навчання біології та екології в учнів формується природничо-

наукова компетентність шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про 

закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності 

таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідоме ставлення до природи як 

універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у 

повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) 

розвитку людства, науки та технологій.   

Під час викладання вчителі вирішують такі завдання:  

– оволодіння учнями термінологічним апаратом біології та екології, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його 

нерозривний зв'язок з довкіллям; 

– розуміння універсальності функціональних ознак життя,  принципів та 

вимог підтримання життєдіяльності організму;  

– встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового 

зв’язку біології і екології з метою формування в учнів гуманістичних поглядів 

на природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток; 

– набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти 

отримані результати; 

– використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті 

для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для 

збереження власного здоров’я та безпеки інших людей; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності 

узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї 

універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи. В кожній темі  передбачена наявність 

екологічної складової, що розкриває роль факторів зовнішнього середовища, 

взаємозв’язок живого зі своїм довкіллям, наслідки порушення умов довкілля 

для функціонування різних ієрархічних рівнів життя, визначення діяльнісних 



аспектів подолання екологічних проблем та досягнення сталого 

(збалансованого) розвитку. В кожній темі передбачено наявність 

здоров’язбережувальної компоненти, що розкриває ознаки та критерії 

здоров'я, визначає роль ендогенних та екзогенних чинників, забезпечує 

набуття навичок  безпечної поведінки, спрямованих на збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших людей. 

Досягнення  мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту 

навчання, організації освітнього процесу на засадах компетентнісного, 

діяльнісного підходів, реалізації наскрізних змістових ліній.  

Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, 

корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує 

формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його 

поведінку в  життєвих ситуаціях. 

 Змістова лінія  «Екологічна безпека і сталий розвиток»   націлена на 

формування в учнів  екологічної культури, соціальної активності, 

відповідальності та готовності брати участь у вирішенні питань збереження 

довкілля і сталого (збалансованого) розвитку суспільства. 

 Змістова лінія «Здоров'я і безпека» забезпечує формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів як духовно, емоційно, 

соціально і фізично повноцінних членів суспільства, які здатні 

дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве 

середовище.  

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприяє 

формуванню діяльного члена громади й суспільства, який розуміє принципи 

та механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає 

загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними 

критеріями й почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці. 

Учнів 10 класу орієнтують на формування біоетичних норм поведінки в 

природі, розуміння відповідальності за свої  вчинки в   природі та 

суспільстві. Учнів  11 класу спрямовують на розвиток здатності критично 

оцінювати події в державі на основі даних соціально-економічних, 

демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі, 

протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в 

інформаційному просторі.   

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена 

на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим 

поколінням українців практичних аспектів фінансових питань. Реалізація цієї 

змістової лінії спрямовує освітній процес в старшій школі наформування 

здатності обирати раціональні та збалансовані підходи при здійсненні 
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господарської діяльності, на розуміння нерозривності економічної 

успішності з прогнозованим станом довкілля у майбутньому. 

Освітній процес базуємо на компетентнісно орієнтованих завданнях з 

використанням сучасних освітніх технологій. Механізми формування 

компетентностей – особистісна мотивація, актуалізація, прагнення до 

самореалізації, конкурентнозмагальний підхід, проектна діяльність, 

професійна орієнтованість, розвиток особистісних якостей, 

міждисицплінарність. 

 Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя" і положень 

«Концепції Нової української школи» реалізація освітніх стандартів та 

програм  забезпечує формування у випускника школи 10 ключових 

компетентностей. Біологія робить свій внесок у формування ключових 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність Здатність самостійно виконувати  

завдання у сфері біології та екології  у процесі навчання, зокрема в 

нестандартних ситуаціях 

 Основні компетентності у природничих науках і технологіях: наукове 

розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, 

формулювати гіпотези, збирати дані, спостерігати, проводити прості 

експерименти, аналізувати, формулювати висновки.  

Ключові компетентності: 

Екологічна грамотність і здорове життя: розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках збалансованого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

Інформаційно-цифрова компетентність: застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією у навчальній діяльності. Розуміння етики роботи з інформацією 

(авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

Спілкування державною  мовою: здатність усно і письмово описувати 

факти, пояснювати явища живої природи, формулювати та аргументувати, 

зрозуміло для слухачів доносити власні погляди на актуальні наукові та 



суспільні проблеми у сфері біології та екологічної безпеки, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні навчальні 

джерела для отримання інформації біологічного та екологічного змісту; 

описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних 

явищ у сучасному світі, доречно використовувати біологічні поняття та 

найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати й тлумачити 

біологічну   термінологію іноземною мовою. 

 Математична компетентність: застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань та проблем у сферах 

біології та екології. Здатність до розуміння і використання простих 

математичних моделей природних явищ і процесів. 

Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи щодо 

проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання 

природних ресурсів; уміння раціонально вести себе як споживач; 

прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових напрямів 

підприємництва; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до 

діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової). 

Соціальна та громадянська компетентності:уміння працювати в 

команді з метою досягнення спільного результату при проведенні 

екологічних заходів та здійсненні просвітницької діяльності; 

відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, 

під час реалізації проектів і дослідницьких завдань; готовність брати участь у 

природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, 

пошанування розмаїття думок і поглядів. 

Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлення 

причетності до національної та світової культури через вивчення біології й 

екології; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи. Глибоке 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

Предметні компетентності 

 Знання: 

• Знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології, 

основних законів та закономірностей, володіння основним термінологічним 

апаратом, що дозволяє розуміти принципи функціонування організмів та 

надорганізмових систем різного рівня. 

• Розуміння місця біології та екології в системі природничих наук, їх роль у 

створенні загальної картини світу, визначенні місця людини в природі та 

сталому розвитку людства.  

Уміння: 
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• Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички у 

сфері біології та екології при виконанні завдань, що передбачає прийняття 

рішень у змінних та нестандартних ситуаціях. 

• Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших з 

дотриманням вимог збереження власного здоров'я та безпеки оточуючих, 

охорони навколишнього середовища та сталого розвитку людства.  

• Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між явищами 

живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на здоров'я 

та безпеку людини, екологічну ситуацію. 

• Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із 

дотриманням етичних норм проводити пошук, обробку та поширення 

інформації про актуальні наукові питання біології, екологічні проблеми та 

здоров’я, критично оцінювати інформацію. 

Автономність і відповідальність: 

• Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових знань у 

сфері біології та екології.  

• Відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою збереження 

власного здоров'я, безпеки оточуючих, охорони навколишнього середовища 

та сталого розвитку суспільства. 

Специфіка навчального предмета «Біологія і екологія» зумовлює 

формування  дослідницької компетентності учнів, що полягає у здатності до 

пошуку та засвоєнню нових знань, набутті нових умінь і навичок, організації 

навчального процесу через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вмінні визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Позитивно 

мотивують пізнавальну діяльність випускників створення дослідницьких 

проектів, робота з базами даних, застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією під час 

виконання практичних і лабораторних робіт, мінімум яких передбачений 

програмою. 

 Безпосереднім результатом освітнього процесу є очікувані результати 

навчання, які являють собою сукупність знань, умінь, навичок, суджень, 

ставлень, набутих особою у процесі навчання, досягнення яких можна чітко 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.  Виявлення  сформованості 

знаннєвого компонента можливе через уміння оперувати термінами та 

поняттями; формулювати визначення понять; називати ті чи інші явища, 

процеси тощо; характеризувати їх за певними ознаками; пояснювати 

механізми процесів тощо. Сформованість діяльнісного компонента тісно 

поєднана з виконанням практичної частини програми. Прояв ціннісного 



компонента виражений через ставлення учнів у  висловлених  судженнях, 

обґрунтуванні їх,  оцінці,  висновках. 

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, 

добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого 

регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми. 

Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена  

Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, 

узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Загальною метою географії в 10 класі є формування в  школярів 

географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та 

просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах 

з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та 

екологічних аспектів. Вчитель реалізує мету через вирішеннятаких 

головних завдань: 

• формування в учнів цілісної географічної картини світу; 

•  розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і 

соціальних проблем суспільства; 

• створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі  

регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці; 

• розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно 

висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі;   

•  обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, 

мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальноїповедінки; 

• формування картографічної грамотності й культури; 

•  вироблення умінь користуватися джерелами географічної інформації, 

аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній 

діяльності; 

• розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних 

робіт та проведення досліджень;  

•  заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, 

інтересів та життєвих планів. 

Вивчення географії в 11 класі вчитель спрямовує на реалізацію 

такихзавдань: 

• розуміння  географічної оболонки як системи, її виникнення, 

функціонування, закономірності будови і розвитку;  

•  оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що 

потребуютьвиявлення географічної ситуації на конкретній території, 

моделювання природних, соціально-економічних і геоекологічних явищ і 

процесів з урахуванням просторово-часових умов і чинників; 

•  розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах 

територіальної організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок 

грамотного вирішення побутових та професійно орієнтованих завдань; 

•  виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур, 
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соціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час 

повсякденної трудової і побутової діяльності; 

•  набуття компетентності в сферах: елементарного геоекологічного 

моделювання і прогнозування; використання різноманітних географічних 

знань та умінь в побуті і в підготовці до майбутньої професійної діяльності; 

забезпечення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов 

навколишнього середовища. 

Шкільна географічна освіта є не тільки джерелом нових відомостей про 

Землю, а й основою для формування світогляду, виховання  дбайливих  

господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до 

навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому. 

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали 

довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у 

вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.  

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська 

відповідальність» є формування відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а 

також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на 

культурні традиції і вектори розвитку держави. 

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнемо 

сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним 

членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у 

формуванні безпечного здорового життєвого середовища.  

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова 

грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням 

українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, 

інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток 

лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі. 

Хімія, будучи природничим предметом, має величезний потенціал 

навчання і розвитку. Без знання і розуміння хімічної форми руху матерії 

неможливо уявити собі сучасну наукову картину світу. Адже світ, що нас 

оточує – це, перш за все, світ речовин, які є основою живої і неживої 

природи.  

Вивчення хімії у старшій школі  спрямоване на подальше формування у 

випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної 

культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля 

успішної соціалізації в сучасному суспільстві. 

Навчання хімії в закладі загальної середньої освіти і полягає у забезпеченні 

загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння пояснювати 

хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив 

науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного 

середовищ. 



Навчання хімії  досягається на основі реалізації завдання хімічної освіти – 

формування засобами навчального предмета ключових і предметних 

компетентностей. 

Навчання хімії у старшій школівчитель спрямовує на виконання  освітніх, 

розвивальних і виховних завдань:  

•  поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову 

природничо-наукової картини світу: найважливіші хімічні поняття, закони і 

закономірності, теорії і процеси; сучасну хімічну номенклатуру речовин; 

•  розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних 

інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх 

осмислювати; застосовувати отримані знання для пояснення властивостей 

речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно використовувати речовини 

і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та 

розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання 

хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що 

завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю;  

•  виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні 

прогресу суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного 

ставлення до власного здоров'я і довкілля. 

При вивченні хімії  формуються ключові компетентності учнів: 

•  Спілкування державною мовою передбачає уміння:використовувати в 

мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову 

термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене 

запитання; аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного 

експерименту; обговорювати результати дослідження і робити висновки; 

брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, чітко, зрозуміло 

висловлювати свою думку;складати усне і письмове повідомлення на хімічну 

тему, виголошувати його.                                                                                                                                                      

Ставлення:шанувати наукову українську мову;критично ставитись до 

повідомлень хімічного змісту в медійному просторі;популяризувати хімічні 

знання. 

• Спілкування іноземними мовами передбачає уміння: читати й розуміти 

іншомовні навчальні й науково-популярні тексти хімічного змісту; 

створювати тексти повідомлень із використанням іншомовних джерел; 

читати іноземною мовою і правильно використовувати хімічну 

номенклатуру;  пояснювати і використовувати іншомовну хімічну 

термінологію. 

Ставлення:цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту 

іноземною мовою; розмовляти на хімічні теми із зацікавленими носіями 

іноземних мов. 

• Математична компетентність формує уміння:застосовувати 

математичні методи для розв‘язування хімічних завдань; використовувати 

логічне мислення, зокрема, для розв’язування розрахункових і 

експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних 
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формул і моделей речовин; будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, 

складати моделі хімічних сполук і процесів. 

 Ставлення:застосовувати математичні методи для розв‘язування 

хімічних завдань;використовувати логічне мислення, зокрема, для 

розв’язування розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву 

для складання структурних формул і моделей речовин; будувати і тлумачити 

графіки, схеми, діаграми, складати моделі хімічних сполук і процесів. 

• Основні компетентності у природничих науках формують 

уміння:пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і 

технологічні процеси на основі хімічних знань;формулювати, обговорювати 

й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру; проводити 

досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних властивостей; 

виконувати експериментальні завдання і проекти, використовуючи знання з 

інших природничих предметів; використовувати за призначенням сучасні 

прилади і матеріали; визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх 

вирішення;  досліджувати природні об'єкти. 

Ставлення:усвідомлювати значення природничих наук для пізнання 

матеріального світу; внесок видатних учених у розвиток природничих наук; 

оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого розвитку 

суспільства; висловлювати судження щодо природних явищ із погляду 

сучасної природничо-наукової картини світу. 

• Інформаційно – цифрова компетентність передбачає 

уміння:використовувати сучасні пристрої для пошуку хімічної інформації, її 

оброблення, збереження і передавання; створювати інформаційні продукти 

хімічного змісту. 

Ставлення:критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з 

різних інформаційних ресурсів; дотримуватись авторського права, етичних 

принципів поводження з інформацією; усвідомлювати необхідність 

екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв. 

• Уміння вчитися впродовж усього життя формує 

уміння:організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, 

добирати необхідні засоби; спостерігати за хімічними перетвореннями в 

об’єктах та проводити хімічний експеримент; виконувати навчальні проекти 

хімічного й екологічного змісту. 

Ставлення:цікавитися подіями в хімічній науці та технології, новими 

речовинами і матеріалами, застосуванням їх; прагнути самовдосконалення; 

осмислювати результати самостійного вивчення хімії; розуміти перспективу 

власного розвитку упродовж життя, пов'язаного із хімічними знаннями. 

• Ініціативність і підприємливість передбачає уміння:виробляти власні 

цінності, ставити цілі, діяти задля досягнення їх, спираючись на хімічні 

знання; залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії; виявляти 

здатність до роботи в команді, бути ініціативним/ініціативною, генерувати 

ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля 

досягнення спільної мети під час виконання хімічного експерименту і 

навчальних проектів. 



Ставлення: вірити в себе, у можливості команди і власні;  виважено 

ставитися до вибору майбутнього напряму навчання, пов’язаного з хімією; 

бути готовими до змін та інновацій. 

• Соціальна та громадянська компетентності формує уміння:розуміти і 

виконувати встановлені державою закони і правила щодо збереження 

довкілля; співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих 

проектів, що передбачають використання хімічних знань; працювати в групі 

зацікавлених людей, співпрацювати з іншими групами, залучати ширшу 

громадськість до розв’язування проблем збереження довкілля. 

Ставлення:виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої 

батьківщини; дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і 

цінностей і бути готовими відстоювати ці принципи і цінності; виявляти 

зацікавленість у демократичному облаштуванні оточення й екологічному 

облаштуванні довкілля; оцінювати необхідність сталого розвитку як 

пріоритету міжнародного співробітництва; шанувати розмаїття думок і 

поглядів; цінувати й шанувати внесок видатних українців, зокрема вчених-

хіміків. 

• Обізнаність та самовираження у сфері культури передбачає уміння: 

використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення художніх 

ідей і виявлення власної творчості; пояснювати взаємозв’язок мистецтва і 

хімії 

Ставлення:цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої 

належать наука і мистецтво. 

• Екологічна грамотність і здорове життя формує 

уміння:усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; 

використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків 

хімії і хімічної технології для людини  і довкілля; облаштовувати власне 

життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля; 

дотримуватися здорового способу життя; безпечно поводитись із хімічними 

сполуками і матеріалами в побуті; брати участь у реалізації проектів, 

спрямованих на поліпшення стану довкілля завдяки досягненням хімічної 

науки; дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в довкіллі 

Ставлення:підтримувати й утілювати на практиці концепцію сталого 

розвитку суспільства; розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і 

природи; відповідально й ощадно ставитися до використання природних 

ресурсів як джерела здоров’я і добробуту   та безпеки людини і спільноти; 

оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування проблем 

довкілля, використовуючи знання  з хімії. 

 Володіння хімічною компетентністю  означає здатність учнів мислити і 

діяти з позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у 

процесі навчання хімії. Предметна компетентність означена такими 

компонентами: знаннєвим (пізнавальним), діяльнісним (поведінковим) і 

ціннісним (мотиваційним).  

Основним завданням кожного уроку є  досягнення певного результату 

навчання, тобто набуття, формування чи розвиток учнем умінь, навичок, 
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ставлень, цінностей. Учитель змінює підходи до конструювання і проведення 

навчальних занять. Від трансляції готових знань учитель  переходить до 

методик, які дозволяють учням самостійно добувати знання у ході навчальної 

діяльності; формувати уміння їх застосовувати у різних ситуаціях, 

генерувати і продукувати ідеї або нові знання; висловлювати власну точку 

зору щодо певних процесів чи явищ. 

Компетентнісний підхід у навчанні передбачає інтеграцію ресурсів змісту 

курсу хімії  на основі провідних соціально й особистісно значущих ідей: уміння 

вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість. 

Для реалізації цих ідей виокремлено  наскрізні змістові лінії:«Екологічна 

безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і 

безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».  

Змістова лінія«Екологічна безпека і сталий розвиток»реалізується на 

обізнаності учня із екологічними проблемами, пов’язаними із дотриманням 

чистоти навколишнього середовища, процесами горіння і дихання, кислотними 

дощами, стійкими органічними забруднювачами й усвідомлені можливості 

розв’язування цих проблем засобами хімії. Учень цінує природні ресурси, від 

яких залежить його здоров’я, добробут, сталий розвиток країни; усвідомлює 

необхідність збереження чистоти довкілля; бере участь у відповідних заходах; 

екологічно виважено поводиться у довкіллі. 

Становленню учнів як свідомих громадян, патріотів України, членів соціуму, 

місцевої громади, шкільного колективу має сприяє реалізація змістової лінії 

«Громадянська відповідальність».На уроках хімії учні ознайомлюються зі 

здобутками вітчизняних учених та їхньою громадянською позицією, оцінюють 

розвиток вітчизняного виробництва на основі досягнень хімічної науки, 

навчаються працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, 

визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У 

позаурочний час дбають про чистоту навколишнього середовища свого регіону, 

беруть посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів. 

Результатами, що засвідчують продуктивність реалізації цієї лінії, є 

усвідомлення учнями відповідальності за результати навчання, які можуть у 

майбутньому вплинути на розвиток країни; сумлінне виконання завдань у 

команді; раціональне використання речовин; участь у захисті довкілля і 

збереженні його для себе та майбутніх поколінь. 

У результаті реалізації змістової лінії«Здоров'я і безпека» учень 

дотримується правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у 

лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлює залежність здоров’я від чистоти 

води, повітря, складу харчових продуктів; дотримується здорового способу 

життя. 

Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлює учнів 

на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у ситуаціях 

вибору і прийняття рішень. У навчанні хімії такі ситуації створюються під час 

планування самоосвітньої навчальної діяльності, групової навчальної, 



експериментальної роботи, виконання навчальних проектів та їх презентування, 

розв’язування розрахункових і контекстних задач, вироблення власної моделі 

поведінки у довкіллі. Розкриття змістової лінії потребує позитивних прикладів 

із історії хімії, діяльності вчених і підприємців у галузі хімії, екології, 

фармакології, що засвідчують можливість розв’язування не лише теоретичних, 

а й практичних проблем хімії і хімічного виробництва.  

У результаті реалізації цієї змістової лінії учень усвідомлює важливість 

вивчення хімії; оцінює успіхи, досягнуті сучасним суспільством у хімічній 

науці, розробленні способів одержання, переробки і застосування речовин як 

такі, що залежать від знань, умінь, ініціативи і підприємливості окремих 

особистостей і груп однодумців; переносить це ставлення на різні види своєї 

навчальної діяльності, поводження у довкіллі; свідомо обирає напрям навчання 

у старшій школі, виходячи з власних можливостей.  

 Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, втілюються в 

навчанні хімії як у теоретичному змісті курсу, так і в експериментальній 

діяльності учнів, під час розв’язування задач і завдань із реальними даними 

(виробничого і побутового характеру); виконання міжпредметних навчальних 

проектів, роботи з різними джерелами інформації; в позаурочний час вони 

реалізуються під час тематичних тижнів, участі в регіональних, всеукраїнських 

і міжнародних конкурсах (у тому числі дистанційних).  

Організації освітнього процесу сприяє використанню перевірених 

шкільною практикою активних та інтерактивних технологій: групової 

роботи, проблемного навчання, дидактичних ігор, тренінгових занять. 

Важливим джерелом знань, засобом формування дослідницьких умінь і 

навичок, створення проблемних ситуацій, розвитку мислення, 

спостережливості і допитливості є хімічний експеримент та розв’язування 

задач. 

Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність 

речовин і правила безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний 

експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний. Окрім цього, частину 

демонстрацій можна здійснювати, використовуючи 3D-моделювання або 

віртуальне експериментування. 

Формуванню компетентностей учнів сприяє виконання ними навчальних 

проектів. Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною. 

Тривалість проекту – різна: від уроку (міні-проект), кількох днів 

(короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). Результати 

досліджень учні представляють у формі мультимедійної презентації, доповіді 

(у разі необхідності – з демонстрацією хімічних дослідів), моделі, колекції, 

буклету, газети, статистичного звіту, тематичного масового заходу, 

наукового реферату (із зазначенням актуальності теми, новизни і 

практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо. 

Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально 

відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного 

виконавця проекту оцінюється за його внеском, індивідуально за критеріями, 
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з якими учнів ознайомлюють заздалегідь. Упродовж року учень обов’язково 

виконує один навчальний проект (індивідуальний або груповий) із предмета.   

Ефективність освітнього процесу учитель підвищує завдяки застосуванню 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це сприяє активізації 

пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої самостійності в опануванні 

знань, посиленню позитивної мотивації навчання та дозволяє формувати 

інформаційно-цифрову компетентність. Електронні освітні ресурси дають 

змогу унаочнити навчальний зміст. 

 Учитель  може обґрунтовано змінювати порядок вивчення тем і окремих 

питань у межах одного класу. Переносити вивчення тем до іншого класу не 

дозволяється. 

Головним завданням курсуматематикиє забезпечення умов для 

досягнення кожним учнем практичної компетентності. 

Практична компетентність передбачає, що випускник 

загальноосвітнього навчального закладу: 

•  вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за 

допомогою математичних об’єктів, відповідних математичних задач; 

•  вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для 

розуміння постановки математичної задачі, її характеру й 

особливостей; уточнювати вихідні дані, мету задачі, знаходити 

необхідну додаткову інформацію, засоби розв’язування задачі; 

переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на складові, 

встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі; 

вибирати засоби розв’язання задачі, їх порівнювати і застосовувати 

оптимальні; перевіряти правильність розв’язання задачі; аналізувати 

та інтерпретувати отриманий результат, оцінювати його придатність 

із різних позицій; узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; 

приймати рішення за результатами розв’язання задачі; 

• володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, 

інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

• вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну 

діяльність на математичному матеріалі; 

• вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих 

значеннях змінних, виражати одну змінну через інші і т. п.); 

• вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їх властивості; 

• вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й 

у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові 

фігури та їх елементи, виконувати побудови на зображеннях; 

•  вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), 

знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); 

• вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій. 



Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певного мірою свідчить про 

готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів 

суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою. 

Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей 

викладання математики. Забезпечення прикладної спрямованості викладання 

математики сприяє формуванню стійких мотивів до навчання взагалі і до 

навчання математики зокрема.Реалізація прикладної спрямованості в процесі 

навчання математики означає: 

• створення запасу математичних моделей, які описують реальні 

явища і процеси, мають загальнокультурну значущість, а також 

вивчаються у суміжних предметах; 

• формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження 

цих математичних моделей; 

• навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших математичних 

моделей реальних явищ і процесів. 

Прикладна спрямованість математичної освіти суттєво підвищується 

завдяки впровадженню комп’ютерів у навчання математики.Широке 

застосування комп’ютерів у навчанні математики доцільне для проведення 

математичних експериментів, практичних занять, інформаційного 

забезпечення, візуального інтерпретування математичної діяльності, 

проведення досліджень. 

 Однією з головних змістових ліній курсу «Математика» в старшій школі є 

функціональна лінія. У цій темі здійснюється повторення, систематизація 

матеріалу стосовно функцій, який вивчався в основній школі, його 

поглиблення і розширення, зокрема, за рахунок степеневих функцій. 

Головною метою опрацювання цієї теми є підготовка учнів до вивчення 

нових класів функцій (тригонометричних, показникових, логарифмічних), а 

також мотивація необхідності розширення апарату дослідження функцій за 

допомогою похідної та інтеграла. 

У курсі математики старшої школи набувають розвитку й інші змістові 

лінії: обчислення, вирази і перетворення, рівняння та 

нерівності.Розглядаються обчислення, оцінювання та порівняння значень 

тригонометричних, степеневих, показникових, логарифмічних виразів. Певне 

місце в курсі займають тотожні перетворення тригонометричних, степеневих 

та логарифмічних виразів.  

У старшій школі розширюються класи рівнянь, нерівностей, їх систем, 

методи їх розв’язування, сфери застосування. їх вивчення пов’язується з 

вивченням властивостей відповідних функцій. 

Навчальний процес у старшій школі потребує і робить можливим 

використання специфічних форм та методів навчання. У старших класах 

вчителі широко застосовують лекційно-семінарську форму проведення 

занять. 

Реалізація рівневої диференціації на практичних заняттях - одна з головних 

умов ефективності навчання. Важливим засобом навчання є контрольні 
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запитання і тестові завдання, які спрямовані на з’ясування елементів та 

структури означень математичних об’єктів; їх місця в системі інших понять; 

операцій, які можна виконувати з об’єктом, його особливостей та 

властивостей. Подібні контрольні запитання стимулюють продуктивне 

мислення учнів, сприяють неформальному засвоєнню теоретичного 

матеріалу, формують навички порівняння, класифікації, узагальнення, 

застосування математичних понять і об’єктів. 

Обов’язковим елементом технології навчання є постійна діагностика 

навчальних досягнень учнів. Вивчення кожної теми вчителі розпочинають з 

виконання діагностичної роботи, що дає змогу встановити рівень володіння 

матеріалом попередньої теми. За результатами діагностичної роботи 

виявляються прогалини у підготовці учня, його досягнення, що допомагає 

спрямувати зусилля його та викладача на поліпшення стану справ. 

Значне місце у технології навчання посідає тематичний контроль 

навчальних досягнень як засіб управління навчальним процесом. 

Обов’язковим елементом навчання є  індивідуальне завдання з теми. Його 

пропонують на завершальному етапі вивчення теми для самостійного 

опрацювання після всіх контролюючих заходів. Мета завдання — охопити 

матеріал теми в цілому, привернути увагу до головного, дати додаткові 

приклади і пояснення окремих складних моментів, підкреслити особливості й 

тонкощі, переконати учнів у можливості розв’язання задач основних типів. 

Індивідуальні завдання перевіряються, оцінюються вчителем та захищаються 

учнем. 

Одним з ефективних засобів удосконалення навчання взагалі, у старшій 

школі в особливості, є модульне проектування навчального процесу, яке 

передбачає, що одиницею виміру навчального процесу є не урок, а певна 

сукупність уроків, яка охоплює логічно пов’язаний блок навчальних питань 

теми. 

Навчання фізики в старшій школі ґрунтується на засадах гуманітаризації 

й демократизації освіти, врахування пізнавальних інтересів і намірів учнів 

щодо обрання подальшого життєвого шляху, диференціації змісту і вимог 

щодо його засвоєння залежно від здібностей і освітніх потреб 

старшокласників. 

Загальноосвітня підготовка з фізики може відбуватися за умов профільного 

навчання. Зміст фізичної освіти та вимоги до засвоєння цього змісту залежать 

від обраної навчальної програми: на рівні стандарту курс фізики обмежується 

обов’язковими результатами навчання, тобто мінімально необхідними 

знаннями, які мають головним чином світоглядне спрямування; на 

академічному рівні — основами системи фізичних знань, достатніх для 

продовження навчання за напрямами, де потрібна відповідна підготовка з 

фізики; на рівні профільного навчання в учнів формуються фундаментальні 

знання з фізики, оскільки з їх удосконаленням учні здебільшого пов’язують 

своє майбутнє професійне зростання. 

Завданнями курсу фізики старшої школи є 



•  формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних 

фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, 

принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в 

пізнавальній практиці; 

•  оволодіння учнями методологією природничо-наукового піз-нання і 

науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та 

застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів; 

•  формування вучнів загальних методів таалгоритмів розв’язування 

фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошу-ку розв’язку 

проблем адекватними засобами фізики; 

•  розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести 

природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування 

експерименту, вибір методу дослідження, вимірю-вання, обробка та 

інтерпретація одержаних результатів); 

•  формування наукового світогляду учнів, розкриття ролі фізично-го 

знання в житті людини й суспільному розвитку, висвітлення етичних 

проблем наукового пізнання, формування екологічної культури людини 

засобами фізики. 

Програму обов’язкових результатів навчання фізики (рівеньстандарту) 

орієнтовано головним чином на світоглядне сприйняття фізичної реальності, 

розуміння основних закономірностей перебігу фізичних явищ і процесів, 

загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади й 

методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного знання у житті людини й 

суспільному розвитку. За цією програмою навчаються, як правило, учні, які 

обрали суспільно-гуманітарний та художньо-естетичний напрями 

профілізації. 

Фізика — експериментальна наука. Тому ця її риса визначаєнизку 

специфічних завдань шкільного курсу фізики, спрямованих на засвоєння 

наукових методів пізнання. Завдяки навчальному фізичному експерименту 

учні оволодівають досвідом практичної діяльності людства в галузі здобуття 

фактів та їхнього попереднього узагальнення на рівні емпіричних уявлень, 

понять і законів. За таких умов фізичний експеримент виконує функцію 

методу навчального пізнання, завдяки якому у свідомості учнів утворюються 

нові зв’язки тв відношення, формуються суб’єктивно нове особистісне 

знання. Саме через навчальний фізичний експеримент найефективніше 

здійснюється діяльнісний підхід до навчання фізики. З іншого боку, 

навчальний фізичний експеримент дидактично забезпечує процесуальну 

складову навчання фізики, зокрема формує в учнів експериментальні вміння 

й дослідницькі навички, озброює їх інструментарієм дослідження, який стає 

засобом навчання. 

Таким чином, навчальний фізичний експеримент як органічна складова 

методичної системи навчання фізики забезпечує формування в учнів 

необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного 

досвіду експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають 
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спроможними у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання 

засобами фізичного експери-менту. У шкільному навчанні він реалізується у 

формі демонстраційного й фронтального експерименту, лабораторних робіт, 

робіт фізичного практикуму, позаурочних дослідів і спостережень й виконує 

такі функції: 

• формування конкретно-чуттєвого досвіду й розвиток знань учнів про 

навколишній світ на основі цілеспрямованих спостережень за перебігом 

фізичних явищ і процесів, вивчення властивостей тіл та вимірювання 

фізичних величин, усвідомлення їхніх сут-тєвих ознак; 

• встановлення й перевірка засобами фізичного експерименту за-конів 

природи, відтворення фундаментальних дослідів та їхніх результатів, які 

стали вирішальними у розвитку і становленні конкретних фізичних теорій; 

•  залучення учнів до наукового пошуку, висвітлення логіки науко-вого 

дослідження, що сприяє виробленню в них дослідницьких прийомів, 

формуванню експериментальних умінь і навичок; 

• ознайомлення учнів із конкретними проявами і засобами експе-

риментального методу дослідження, зокрема з різними способами й 

методами вимірювань: порівняння з мірою, заміщення та метод 

безпосередньої оцінки, а також калориметричний, стробоскопіч-ний, 

осцилографічний, зондовий, спектральний тощо; 

•  демонстрація прикладного спрямування фізики, розвиток  по-

літехнічного світогляду і конструкторських здібностей учнів. 

У системі навчального фізичного експерименту особливе місце 

належить фронтальним лабораторним роботам і роботам фізичного 

практикуму, які здійснюють практичну підготовку учнів. За зміс-

том експериментальної діяльності вони можуть бути об’єднані в 

такі групи: 

•  спостереження фізичних явищ і процесів (броунівського руху, дії 

магнітного поля на струм, інтерференції та дифракції світла, суцільного та 

лінійчастого спектрів тощо); 

•  вимірювання фізичних величин і констант (густини та питомої 

теплоємності речовини, прискорення вільного падіння, коефі-цієнта тертя 

ковзання, модуля пружності, питомого опору про-відників, показника 

заломлення світла тощо); 

•  вивчення вимірювальних приладів (мензурки, важільних тере-зів, 

термометра, амперметра, вольтметра, тощо) і градуювання шкал 

(динамометра, спектроскопа, терміс-тора тощо); 

•  з’ясування закономірностей і встановлення законів (умов рівно-ваги 

важеля, закону збереження енергії, закону Ома, другого закону Ньютона, 

закону збереження імпульсу тощо); 

•   складання простих технічних пристроїв і моделей та дослідження їхніх 

характеристик (електромагніта, двигуна постійного стру-му, 

напівпровідникового діода й транзистора, радіоприймача,дифракційної 

ґратки, лінз ). 



Виконання лабораторних робіт передбачає володіння учнями певною 

сукупністю умінь, що забезпечують досягнення необхідного резулультату. 

Вони є відтворенням узагальненого експериментального вміння, яке 

формується всією системою навчального фізичного експерименту і має 

складну структуру, що містить: 

a) уміння планувати експеримент, тобто формулювати його 

мету,визначати експериментальний метод і давати йому теоретичне 

обґрунтування, складати план досліду й визначати найкращі умови його 

проведення, обирати оптимальні значення вимірюваних величин та умови 

спостережень, враховуючи наявні екс-периментальні засоби; 

б) уміння підготувати експеримент, тобто обирати необхідне об-

ладнання й вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи моделі, 

раціонально розміщувати приладдя, домагаючись безпечного проведення 

досліду; 

в) уміння спостерігати, визначати мету й об’єкт 

спостереження,встановлювати характерні ознаки перебігу фізичних явищ і 

процесів, виділяти їхні суттєві ознаки; 

г) уміння вимірювати фізичні величини, користуючись 

різнимивимірювальними приладами й мірами, тобто визначати ціну поділки 

шкали приладу, її нижню та верхню межу, знімати показання приладу; 

д) уміння обробляти результати експерименту, знаходити зна-чення 

величин, похибки вимірювань (у старшій школі), креслити схеми дослідів, 

складати таблиці одержаних даних, готувати звіт про проведену роботу, 

вести запис значень фізичних величин у стандартизованому вигляді ; 

е) уміння інтерпретувати результати експерименту, 

описуватиспостережувані явища та процеси, вживаючи фізичну терміно-

логію, подавати результати у вигляді формул і рівнянь, функціональних 

залежностей, будувати графіки, робити висновки про проведене дослідження, 

виходячи з поставленої мети. Очевидно, що формування такого 

узагальненого експериментального вміння — процес довготривалий, який 

вимагає планомірної роботи вчителя й учнів протягом усього часу вивчення 

фізикиосновній і старшій школах.  Залежно від умов і наявної матеріальної 

бази кабінету фізики вчитель може замінювати окремі роботи або 

демонстраційні досліди рівноцінними, використовувати різні їхні можливі 

варіанти. Він може доповнювати цей перелік додатковими дослідами, 

короткочасними експериментальними завданнями, збільшувати їхню 

кількість під час виконання фронтальних лабораторних робіт або 

фізпрактикуму, об’єднувати кілька робіт в одну. 

Залежно від змісту діяльності учнів навчальний фізичний експеримент може 

бути:  
a) репродуктивний, коли відповідні експериментальні завданняформують 

уміння, не вимагаючи самостійного здобуття нових знань з фізики, а лише 

підтверджують уже відомі факти й істиниабо ілюструють теоретично 

встановлені твердження;  
б) частково-пошуковий, коли під час їхнього виконання виявляється новий 
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елемент знання як результат напівсамостійної по-шукової діяльності учнів;  
в) дослідницький, коли в результаті самостійного виконання екс-

перименту учні роблять висновки та узагальнення, що мають статус 

суб’єктивно нового для них знання. 

Самостійне експериментування учнів вчитель розширює, використовуючи 

найпростіше обладнання, інколи навіть саморобні прилади й побутове 

обладнання. Такі роботи  мають пошуковий характер, завдяки чому учні 

збагачуються новими фактами, узагальнюють їх і роблять висновки. У процесі 

такої діяльності учні  вчаться ставити мету дослідження, обирати адекватні 

методи й засоби дослідження, планувати та здійснювати експеримент, 

обробляти його результати й робити висновки.   
Засвоєння знань з фізики значно поліпшується, якщо в основу навчально-

пізнавальної діяльності учнів покладено плани узагальнюючого характеру, за 

якими розкривається суть того чи іншогопоняття, закону, факту.  
Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в 

школі є розв’язування фізичних задач. Задачі різних типів можна 

ефективно використовувати на всіх етапах засвоєнняфізичного знання: для 

розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання фізики, 

під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі 

формування нових знань учнів, вироблення практичних умінь учнів, з метою 

повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного 

матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи 

діагностування навчальних досягнень учнів.  

Слід зазначити, що в навчанні фізики важливою формою роботи з учнями 

є складання ними задач, які за фізичним змістом подібні до тих, що були 

розв’язані на уроці, наприклад, обернених задач. Цей прийом досить 

ефективний для розвитку творчих здібностей учнів, їхнього розумового 

потенціалу. 

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної 

культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого 

потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу 

інформатики основної школи, під час вивчення якого в учнів було 

сформовано основи інформаційної культури та базові компетентності у 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вчитель реалізує слідуючі завдання навчання інформатики в старшій 

школі :  

• формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних 

предметів, у повсякденному житті; 

• розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо 



реалізації інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною 

діяльністю в умовах інформаційного суспільства;  

• розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності 

та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

• розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, 

цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати 

електронні засоби обміну даними. 

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується 

переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації 

занять. 

Метапредмету «Захист Вітчизни»вчителем реалізується комплексом  

навчальних і виховних завдань: 

• ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і 

здоров'я; 

•  усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту 

України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності 

держави; 

•  набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових 

формувань, їх характерні особливості;  

•  засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної 

допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту 

Вітчизни; 

•  підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, 

забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних 

ситуаціях мирного і воєнного часу. 

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» є 

урок, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням 

та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми 

Основна мета предмету фізична культура – формування фізичного, 

психічного,  духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної 

культури особистості, оволодіння основними положеннями теорії і методики 

фізичної культури, вміннями та навичками самостійно вирішувати питання 

фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної діяльності, а також 

забезпечення можливостей для рівного доступуучнівської молоді до здобуття 

загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з 

фізичного виховання. 

Мета предмета «Фізична культура» вчителем реалізується шляхом 

застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і 
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виховних завдань: 

• інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і 

спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності; 

• оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними 

основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання; 

• формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм 

занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;  

• формування пізнавальних та творчих здібностей, забезпечення 

професійної орієнтації щодо вибору профілю подальшої освіти; 

• розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;  

• формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної 

культури;  

• забезпечення професійної орієнтації школярів; 

• формування фізичної культури особистості, громадянської та 

патріотичної свідомості. 

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів 

ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробіиництва, 

розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, 

формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), 

мотиваційних (формування громадських  і особистісних уявлень про 

престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність 

до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по 

складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про 

закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та 

спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і 

рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння 

термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до 

набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі 

фізичного виховання і спорту),  технологічних (володіння методиками, 

спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня 

фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню 

умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій 

професійній діяльності),  особистісних (формування важливих для 

професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію 

вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й 

удосконалюється. 

Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи 

фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від 

об’єктивних умов навчального закладу. 

Основними компонентами змісту предмета ’’Фізична культура’’ є: 

• інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади  

фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета  

на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального 

здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ; 



• операційний,що    поєднує    в    собі    підходи    до  освоєння   учнями 

цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на 

розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та  реалізацію 

диференційованого підходу; 

• мотиваційний,що поєднує   в собі   знання основ збереження й 

зміцнення здоров’я,  створення умов для формування в учнів індивідуальних 

ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами,  задоволення 

соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб. 

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного 

забезпечення, в навчальному закладі обрано два види фізкультурної 

діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах.  

На викладання предмета відведено по 3 години на тиждень у 10 та 11 

класах. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси 

і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, 

кліматичні умови, вчитель може самостійно: 

• визначати кількість годин на вивчення складових  кожного з видів 

фізкультурної діяльності; 

• змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем; 

• обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, 

засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні 

вправи для опанування учнями рухових дій; 

• застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в 

школі. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, 

які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти таких 

ключових компетентностей: 

1) Спілкування державною мовою, що передбачає уміння ставити 

запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі 

інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, 

на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно 

вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні 

на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. 

2) Спілкування іноземними мовами, що передбачає формування 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 
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змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для 

різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного 

спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, 

набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. 

      3) Математична компетентність передбачає формування 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. 

4) Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

передбачають уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної 

мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

5) Інформаційно-цифрова компетентність формує 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. 

6) Уміння вчитися впродовж життя, що передбачає формування 

уміннявизначати 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. 

7) Ініціативність і підприємливість, що передбачає формування 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. 

8) Соціальна і громадянська компетентності, що передбачає формування 

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. 

9) Обізнаність і самовираження у сфері культури, що передбачає 

формування умінняграмотно 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. 

10) Екологічна грамотність і здорове життя, що передбачає формування 

уміння аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в 

державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і 

соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на 

основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна 

думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 
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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 наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є 

засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 

різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний 

із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток»формує в учнів 

соціальну активність, відповідальність та екологічну свідомість, готовність 

брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, 

усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» сприяє формуванню 

відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми 

функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка 

поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, 

толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» реалізується через завдання з реальними 

даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з 

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто 

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

Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів 

вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 

Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на 

розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 



практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування ). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до 

природних ресурсів. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної освітньої діяльності, а також практична 

його спрямованість. Доцільно створювати умови для самостійного виведення 

нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує 

рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації 

навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають 

досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

✓ формування компетентностей; 

✓ розвитку компетентностей;  

✓ перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

✓ корекції основних компетентностей;  

✓ комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

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

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

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

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 

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

теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній 

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

роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними 

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

не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст 

окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

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

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

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

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

підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 
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З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 

виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 

змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

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

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 

учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 

учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як 

правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для 

інших здобувачів профільної середньої освіти.  

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

метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

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

виконання яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

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

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

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

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати 

зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених 

завдань).  



Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

► Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

✓ кадрове забезпечення освітньої діяльності (Додаток 2); 

✓ навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності                        

                   (Додаток 3); 

✓ матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

✓ якість проведення навчальних занять; 

✓ моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

Важливим аспектом у складовій освітнього процесу є моніторингове 

дослідження результатів досягнень учнів. 

Види моніторингових досліджень  

Предметний моніторинг ( визначення  

рівня навченості учнів з базоаих 

предметів навчального плану) 

Вересень, грудень, квітень 

Моніторинг результатів семестрового 

та річного оцінювання. 

 

Грудень/ травень 

Результативність участі учнів у 

предметних олімпіадах, 

конкурсах різних рівнів. 

 

Грудень-січень 

Виявлення соціометричного статусу 

школяра в колективі 

 

листопад 

Рівень особистісного розвитку 

Здобувачів освіти 

 

 

Класно-узагальнюючий контроль  

Стан викладання предметів 

інваріантної складової 

 

Хімія 

Інформатика 
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Контроль за станом виконання 

навчальних планів і програм 

Грудень/ травень 

Контроль за станом виконання вимог 

Державного стандарту до  

формування компетентностей .  

Березень 

  

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

✓ оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

✓ контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

✓ моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

✓ створення необхідних умов для підвищення фахового 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

 

 



Додаток1 

до освітньої програми для 10 класу 

Грушівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Грушівської сільської  

ради Дніпропетровської області  
 

Робочий навчальний план для 10 класу на 2018/2019 навчальний рік 

 Складений відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 408, таблиця №2.                                                                                                                            
 

№ П/П Предмети Кількість годин 
на тиждень у 

класі 

  Базові предмети  

1. Українська  мова 2 

2 Українська   література 2 

3. Іноземна  мова( англійська мова) 2 

4. Зарубіжна література 1 

5. Історія  України 1,5 

6. Всесвітня  історія 1 

7. Громадянська освіта 2 

8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 

9. Біологія і екологія 2 

10. Географія 1,5 

11. Фізика і астрономія 3 

12. Хімія 1,5 

13. Фізична  культура 3 

14. Захист Вітчизни 1,5 

 Вибірково-обов'язкові предмети  

15. Інформатика 1,5 

16. Технології 1,5 

РАЗОМ 30 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 
8  

Додаткова година на профільний предмет. Українська мова. 2 

Додаткова година на математику 1 

Додаткова година на англійську мову 1 
Елективний  курс з французької мови « Моя Франція » 0,5 

Спеціальний курс з історії 0,5 

Курс за вибором з психології «Формування навичок безпечної поведінки в старших 

підлітків» ( за програмою «Відродження»). 
 

0,5 

 

Курс за вибором. Креслення. 1 

Курс за вибором. Українознавство 0,5  

Факультатив з російської мови 0,5 

Курс за вибором з фізичної культури 0,5 

Разом 8 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 
 

 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної 

мови, використовуючи додаткові години. 
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Мова і література національної меншини може обиратися за потреби самим учнем за рахунок 

додаткових годин.                                                                                                                                                    

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

 





                                                                                                                                                                                                                                   
                                                           Додаток 2 

                                                                     до освітньої програми  для 10 класу 

                                                                     Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                                                  

                                                                     Грушівської сільської  ради                          

                                                                     Дніпропетровської області  

 

кадрове забезпечення освітньої діяльності 
Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

викладача 

Найменува- 

ння  

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(результати останньої 

атестації , рік) 

Педаго-

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом(найменува

ння закладу або 

іншої юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

При 

мітка  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

 

 

 

 

Французь 

ка мова 

Ступка Лариса 

Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора  

з навчаль-но-

виховної                   

роботи 

Запорізький 

державний університет 

1988р., «Французька мова та 

література». Філолог, 

викладач французької мови 

та літератури 

 

Відповідає займаній  

посаді                                

 2016р. 

32р. 10 

міс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою                               

« Випереджаюча 

освіта для  сталого 

розвитку» .                                   

Свідоцтво № 3909 від 

11.11.2015. 

 

  вчитель 

французької                        

 Відповідає раніше 

присвоєним 

 Дніпропетровський 

обласний інститут 
 



мови кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії»  та 

педагогічному званню 

«учитель-методист», 

2016р. 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

вчителі французької  

мови. Свідоцтво № 

3909 від 11.11.2015. 

 Салімон                                          

Галина 

Максимівна 

 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1984р., «Біологія з 

додатковою спеціальністю 

хімія». Вчитель біології і 

хімії. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії», 2017р. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

старший учитель», 2017р. 

 

34р. 10 дн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

педагоги-

організатори. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/475  від 

24.03.2017. 

 

Хімія  вчитель хімії    Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                    

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7431-16  від 

18.11.2016. 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

 вчитель біології    Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                    

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7431-16  від 

18.11.2016. 
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Основи здоров'я  вчитель основ 

здоров'я 

 спеціаліст  -  

Українська мова та 

література 

Салтан                                         

Наталя 

Станіславівна 

Вчитель 

 української 

мови і          

літератури  

Криворізький 

державний 

педагогічний університет,                  

2008р., «Педагогіка і 

методика          середньої 

освіти. Українська мова та 

література».                      

Вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної 

літератури. 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст 

першої  категорії», 2015р. 

24р.               

9 міс. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                

вчителі української 

мови та літератури. 

Посвідчення № 5184 

від 17.06.2014. 

 

Зарубіжна 

література 

Романець                             

Валентина 

Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

 зарубіжної 

літератури  

Криворізький  

державний  

педагогічний інститут,  

1987р., «Російська мова та  

література». Вчитель 

російської мови та 

літератури .  

 

Відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії», 2014р.  

31р. 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі російської 

мови, літератури, 

світової літератури. 

Посвідчення № 8106 від 

10.10.2013.                

 

Російська мова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

 російської мови 

   Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі російської 

мови, літератури, 

світової літератури. 

Посвідчення № 8106 від 

10.10.2013.                  

 

 

Англійська мова 

Шумейко                            

Альбіна Юріївна 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

англійської мови 

Криворізький  

державний  

педагогічний інститут,  

1991р., «Математика з 

додатковою спеціальністю 

фізика». Вчитель 

математики та фізики.    

Київські державні курси 

іноземних мов «Інтерлінгва» 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст 

вищої  категорії», 2018р. 

21р. 10 

міс. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі англійської 

мови. Свідоцтво № 

2039 від 27.03.2015. 

 



2000р.,надається право 

викладання англійської 

мови в у всіх типах шкіл.     

Історія Москаленко                               

Ольга 

Володимирів-на 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель історії 

 

 

 

Криворізький                               

державний педагогічний 

університет,      2008р., 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія». 

Вчитель історії і географії. 

Організатор краєзнавчо-

туристичної  роботи 

 

 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст 

першої категорії», 2017р. 

10р. 16 дн. 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                                  

2016р., вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/4893-16  від 

20.10.2016. 

 

Громадянська 

освіта 

 вчитель курсу 

«Громадянська 

освіта» 

   Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/4893-16  від 

20.10.2016. 

 

інтегрований курс 

«Мистецтво» 

 вчитель 
інтегрованого 
курсу 

«Мистецтво» 

   Дніпропетровський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти,                                  
вчителі художньої 
культури та 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 
Свідоцтво № ДН 
24983906/7178 від 
26.12.2017. 

 

Математика  

Репілевська Лідія 

Іванівна 

 

Вчитель 

математики 

Криворізький 

 державний 

педагогічний інститут, 

 1983р., «Математика і 

фізика». Вчитель 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії». Присвоєно 

33р. 

. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                        

вчителі математики, 
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математики і фізики. 

 

 

 

 

 

 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 

2016р. 

які додатково 

викладають фізику та 

астрономію. 

Посвідчення № 2752 ,                   

21.03. 2014р.  

Фізика  вчитель фізики    Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                                        

вчителі математики, 

які додатково 

викладають фізику та 

астрономію. 

Посвідчення № 2752,                    

21.03. 2014р. 

 

Географія Шумейко                                     

Станіслав 

Миколайович  

 

 

 

 

 

 

вчитель 

географії  

Криворізький 

 державний 

педагогічний інститут, 

 1991р., 

 «Географія і 

біологія».     Вчитель 

географії і біології. 

 

 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії». Присвоєно  

педагогічне звання 

«учитель-методист», 

2016р. 

25р. 10 

міс. 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі географії, 

економіки, біології.                                                

Свідоцтво № 182 від 

23.01.2015. 

 

Захист Вітчизни 

 

 

 

 вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

 

 

 

   Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі географії, 

економіки, біології.                                              

Свідоцтво № ДН 

41682253/6627 від 

26.10.2018. 

 



Хімія Діхтярь                       

Лариса 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель хімії 

 

 

 

Криворізький 

 державний 

педагогічний інститут, 

 1985р., «Біологія з 

додатковою спеціальністю 

хімія».                   Вчитель 

біології і хімії. 

 

 

 

 

Відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії». Присвоєно  

педагогічне звання 

«Старший учитель», 

2017р. 

 

 

 

29р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7432-16  від 

18.11.2016 

 

Біологія  Вчитель біології    Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7432-16  від 

18.11.2016 

 

Інформатика 

 

 

 

 

 

Соколова                                    

Анна 

Володимирівна 

Вчитель 

інформатики 

Криворізький 

національний університет, 

 2012р., 

«Технологічна  освіта». 

Вчитель  трудового 

навчання (обслуговуюча  

праця), інформатики, 

креслення, безпеки 

життєдіяльності 

Відповідає займаній 

посаді. Присвоєно 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої 

категорії», 2018р. 

Відповідає займаній 

посаді. Присвоєно 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої 

категорії», 2018р. 

6р.                 

16 дн. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі інформатики. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/8931 від 

23.12.2017 

КВНЗ                   

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти»,                                  

вчителі трудового 

навчання та 

технологій.  Свідоцтво   

№ ДН 41682253/4847  

від  03.09. -14.09.2018. 
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Трудове навчання                           

( технічна праця) 

Дикалюк                         

Володимир                   

Омелянович 

 

 

 

 

 

Вчитель 

трудового 

навчання                    

(технічна праця)  

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 інститут, 1983р.,                             

« Загально-технічні 

дисципліни та  праця».                  

Вчитель загально технічних  

дисциплін. 

 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» і педагогічному 

званню «Старший 

учитель», 2018р. 

41р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі трудового 

навчання , технологій.  

Посвідчення № 11925 

від 29.11.2013. 

Курси  у 

листопаді 

2018 р. 

Креслення   Вчитель 

креслення 

   КВНЗ                   

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », вчителі 

креслення 

(індивідуальний план 

навчання-екстернат). 

Свідоцтво № ДН 

41682253/1777 від 

29.01- 28.03.2018. 

 

Гурткова робота  Керівник гуртка  Відповідає займаній 

посаді. Встановлено  12 

тарифний розряд.  2018р. 

 КВНЗ                   

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », керівники 

гуртків                          

« Впровадження 

інноваційних 

виховних технологій в 

практику роботи 

керівника гуртка». 

Свідоцтво № ДН 

41682253/                                       

від  17.09- 21.09.2018. 

 

Фізична культура 

 

 

 

 

 

 

 

Трус Олександр 

Васильович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Кіровоградсь-кий  

 державний 

 педагогічний 

 інститут, 1983р., «Фізичне 

виховання». Вчитель 

фізкультури. 

Відповідає з раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» і педагогічному 

званню «Старший 

учитель», 2017р. 

39р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

керівники установ і 

закладів освіти , 

вчителі фізичної 

культури. Свідоцтво 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ДН 24983906/958-

17 від 20.09.2017 

 

Українознавство Свитка                                                                          

Олександра                         

Василівна 

вчитель україно-

знавства 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1967р., 

«Українська мова та 

література». Філолог, 

вчитель української мови та 

літератури. 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії»  та 

педагогічному званню 

«вчитель-методист», 

2016р. 

57р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Вчителі 

українознавства і 

народо-знавства та 

керівники 

краєзнавчих гуртків. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/9777 від 

15.12.2017. 

 

 



                                                                                                  
Додаток 3 

до освітньої програми для 

10 класу Грушівської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Грушівської 

сільської  ради 

Дніпропетровської області  

 

3. Навчально-методичне (програмне) забезпечення якості освіти 

                                    Перелік навчальних програм 

         для учнів ІІІ ступеня (10 клас) 

Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                         

Грушівської  сільської ради                                                  

      Дніпропетровської області    

 

Найменування навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Ким затверджено Рік  

затвердження 

Українська мова. Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, 10-11 класи. 

 Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

 

2017 

Українська література. Програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів 10-11 класи. 

 Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Зарубіжна 

література, 10-11 класи  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 10-11 класи 

Іноземна мова  

Рівень стандарту 

  

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10-11 

класи. Історія України. Всесвітня 

історія  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10-11 

класи.Громадянська освіта  

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 



Рівень стандарту 

Навчальна програма з 

математики для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програми для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: 10-11 

класи. Біологія.  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10 клас. 

Географія.  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів: 10-11 класи 

Фізика і астрономія 

 Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 24.11.2017 

№1021) 

 

2017 

Програми для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: 10-11 

класи. Хімія. Профільний рівень 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Інформатика . Навчальна 

програма для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10-11 

класи. Фізична культура 

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10-11 

класи. Захист Вітчизни .  

Рівень стандарту 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів .10-11 клас. 

Мистецтво 

Рівень стандарту 

 

Міністерство освіти і науки 

України (наказ від 23.10.2017 

№1407) 

2017 
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