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Загальніположення

Призначенняшколитазасібйогореалізації
Найважливішезавданнясучасноїшколи-розвиватитворчіздібностіучнів,

допомагати їм реалізовувати своїталанти.Всебічний ігармонійний розвиток
особистостіпередбачаєєдністьосвіченості,духовності,вихованостітазагального
розвитку.

Оскільки школа задовольняє потреби батьків щодо духовно-морального
виховання дітей,питання підбору педагогічних кадрів вимагає,щоб педагог
керувався усвоїй педагогічній діяльностіпринципами християнськоїмораліта
сприяв формуванню християнського світоглядув учнів.Викладання,навчання,
вихованнянашихпедагогівмаєбутипідкоренеМудростііЛюбовіТворця.

Вчитель-християнинушколі«Сяйво»керуєтьсятакимипринципаминавчанняі
виховання:

 Безумовналюбов(1Коринтян13:4–8)
 Якбиямігвирішитивсіпроблемиосвіти,аленемавбилюбові,товсімої

зусиллябулибмарними.
 Якбиямігпридбатибудь-якіметодичніпосібникиіпожертвуватиїхдля

справи,аленемавбилюбовідомоїхучнів,всецебулоббезплідним.
 Любовдовготерпить,колипотрібнозновуізновуповторюватискладний

матеріалтим,комуважкойогозрозуміти.
 Любоввчителямилосердствує,колитрапляютьсяневдачівучнячибатьків.
 Любов не заздрить,коли в інших вчителів всідіти розумні,виховані,

слухняні.
 Любовневеличаєтьсяіненадимається,коливкогосьзучителівучні

успішніізрадістювідвідуютьїхніуроки.
 Любовдопомагаєзмінити вчителюрозкладіпланитакимчином,щобвони

відповідалипотребамінших.
 Любовнекричитьнадітей,коливонисебепоганоповодять,ашукаєяк

допомогтиїмзрозумітиважливістьхорошоїповедінки.
 Любовнерозповідаєпровсіпроблемиіневдачісвоїхучнівіншим.
 Любовбезперестанкунамагаєтьсяпояснитиучневіматеріалнавітьтоді,

колиздається,щовінніколинезможейогозрозуміти.
 Всіметодивикладанняіпідручникизчасом минуться,алелюбовжитиме

вічно.
Теперзалишаютьсяцітри:

віравучня,
надіянауспіхучня,

любовдоучня;
танайбільшазних–любов!

Стратегічнаметарозвиткушколи 
Освітнійпроцесушколі«Сяйво»покликанийзабезпечитинетількирозвиток

інтелектуальнихздібностейінавичоккритичногомисленняздобувачівосвіти,алей
включаєвсебепроникливістьірозважливість,вміннябачитиірозрізнятидобротазло,
бутисправедливим ірозсудливим упрактичнихдіях,перебуватиувірнихстосункахз
Богом,оточуючимилюдьмиісвітом.«…боГосподьдаємудрість,зЙогоуст-знанняй
розум!...Тодітизбагнеш справедливістьтаправо,простоту,всілякудорогудобра..»
Прип.2:6,9.
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Оскільки мета життя людини-християнина -прославляти Бога,у школі
введенігруповізаняття«Хоровемистецтво»тапредметхристиянськоїетики в
освітній галузі«Суспільствознавство»за рахунок додатковихгодин варіативної
складової.Місіяшколизхристиянською системою вихованняпокликанавпершу
чергунадаватидопомогудітям,якімаютьспеціальніосвітніпотреби.Зцієюметою
ушколірозробленііндивідуальніпрограмирозвитку дляроботизтакимиучнями.

ЩоденневивченняСловаБожогоякбеззаперечногоАвторитетусприймаєтьсяу
навчально-виховномупроцесінеяксукупністьпевнихдуховнихцінностей,аяксама
Істина,яказдатназмінитиособистість,сформуватихристиянськийхарактер:безумовну
любов, повагу, послух, скромність, вдячність, працелюбність, милосердя,
дружелюбність,впевненість,добрість,ініціативність,статечність.«УсеПисанняБогом
надхнене,ікориснедонавчання,додокору,донаправи,довихованнявправедності,
щобБожалюдинабуладосконала,довсякогодоброгоділаготова.»(2Тим.3:16)

Цеатмосфера,коли:
-всіушколівизнають,щокожнадитинаунікальнаієдаромБожим;
-щоденнамолитваякшляхдодуховнозрілості;
-допомога учню базується на тісному контактіз його батьками.Батьки добре

розуміютьсвоюдитинуіцілеспрямованодотримуютьсявибраноїтактики;
-стосункиучителязучнемносятьспокійнийхарактер;
-всіпедагогизнаютьможливостіучняіналаштованінайогопідтримку;
-життякласупобудованетаким чином,щобзнятивучняпочуттябезпорадностіі

невдачі;
-системаоцінокізаохоченнянепобудованінапорівнянні.

Опис"моделі"випускникашколи
Завдякинабутимключовимкомпетентостямтанаскрізнимвміннямвипускник

школи«Сяйво»маєбутицілісною особистістю,усебічнорозвиненою,здатною до
критичного мислення.Це патріотзактивною позицією,який діятиме згідно з
морально-етичними, християнськими принципами і здатний приймати
відповідальнірішення.Це не тільки інноватор,здатний розвивати економіку,
конкурувати на ринку праці,вчитися впродовж життя,але й особистість із
сформованимхристиянськимсвітоглядом,яка нестимесвітлоЄвангелія,Любовіі
Спасіннядлядуш людських,світло,якездатнезмінювати навколишнійсвітна
краще.Цеособистістьзтакимсприйняттямсвіту,якевключаєвсебепроникливість
ірозважливість,вміння бачити ірозрізняти добро та зло,бути справедливим і
розсудливимупрактичнихдіях,готовадопротистоянняспокусамцьогосвіту 

Випускник школи «Сяйво» - це особистість, що має високий рівень
самосвідомості,громадянськостіта самодисципліни.Така,що поважає себе,
усвідомлює свою цінність та  цінність іншої особистості, здатна нести
відповідальність перед собою та суспільством,проявляє милосердя,доброту,
здатність до співпереживання,терпимість ідоброзичливість.Готова надати
допомогу,прагнедомируйрозумієцінністьлюдськогожиття. Духовнаособистість
– має потребудо пізнання й самопізнання,рефлексії,має потребув красій
спілкуванні. Творчаособистість– наділенарозвинутимиздібностями,знаннями,
вміннями,навичками,розвинутимінтелектом. Практичнаособистістьзнаєоснови
компютерноїграмотності,професійноїпідготовки,має естетичний смак,гарні
манери,знаєйповажає.Целюдина,яка єприхильникомздоровогоспособужиття.

Основнимизавданняминавчально-виховногопроцесує:
•напершомуступенінавчаннярозпочатироботупедагогівшколи,враховуючи

індивідуальніособливості,з  формування базових знань,умінь та навичок,
розвиткупізнавальноїмотиваціїучнятайогожиттєвихнавичок;

•надругомуступеніреалізовуватибазовий,допрофільнийкомпонентинавчанняз
наданням можливостівільного виборунапрямків інваріативного компонента
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відповідно до нахилів і здібностей та психолого-соціального супроводу
навчально-виховногопроцесу,щокоригуєрозвитоккожноїдитини;

•на третьомуступеніздійснювати профільне навчання,що забезпечуватиме
наступно-перспективнізв'язкиміжзагальноюсередньоюіпрофесійноюосвітою
відповіднодообраногопрофілю.
Таким чином,  основним напрямком розвитку школи є реалізація

компетентнісногопідходувосвітнійвзаємодії. Тобто,цетакапрактика,приякій
відбувається засвоєннякожним учнем комплексузнань,інтересівтапотреб,що
дозволяєйомурозв’язуватижиттєвозначущізавданняякупроцесінавчанняв
школі,таківподальшомужитті.

Між освітою івихованням існує двобічний зв'язок:від виховання до
навчання.Процесхристиянськоговихованнявшколідовів,щосаметакіцінності
благодатно впливають на навчання, бо виховання чесності, послуху,
організованості,громадськоїактивностістворюєпередумовидлябільш активного
йуспішногонавчання.Власне,безналежноївихованостіучнівефективнийпроцес
навчаннянеможливий.

Особливостіорганізаціїосвітньогопроцесу
вЖитомирськійзагальноосвітнійприватнійшколі I-III ступенів«Сяйво»

 

         Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, воднузміну.
         Відповіднодо Закону України ,,Про освіту”  тривалість уроку в 1 класах - 
35 хвилин,в 2-4 класах встановлюється 40 хвилин, в 5-11 – 45 хвилин.
Тривалістьперерв,підчасякихневідбуваєтьсяхарчуванняшколярів–10хв.,під
часякихучніхарчуються–15хв.Заняттявшколірозпочинаються о8.30.
        Відповідно    Закону  України  ,,Про    освіту”  кожен навчальний  рік 
розпочинається 1 вересня святом-День знань.
         Структуранавчальногороку(тривалістьнавчальнихзанять,поділнасеместри
 тарежимроботи)встановлюютьсянаказомпошколі(№77від17.09.18р)умежах
часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з
департаментом освіти Житомирськоїміськоїради.Тривалістьканікул протягом
навчальногорокунеперевищує30календарнихднів.

Ісеместр-з03.09.2018по24.12.2018;
ІІсеместр-з11.01.2019по31.05.2019.

Упродовжнавчальногорокупроводятьсяканікули:
-осінніканікули-з29.10.2018по04.11.2018;

-зимовіканікули-з24.12.2018по11.01.2019;
-весняніканікули-з25.03.2019по31.03.2019.

Орієнтовнадатапроведеннясвята«Останнійдзвоник»-31травня2019року.
         Крім різних форм обов’язкових навчальних занять,ушколіпроводяться
індивідуальні,групові,факультативніта іншіпозакласнізаняття та заходи,що
передбаченіокремим розкладом іспрямованіназадоволенняосвітніхінтересів
учнівтанарозвитокїхтворчихздібностей,нахилівіобдаровань.    

Згідностатті12Закону України ,,Про   освіту”навчальнийрікзакінчується
проведенням державноїпідсумковоїатестаціївипускниківпочаткової,основноїта
старшої  школи, яка може здійснюватися в різних формах, визначених
законодавством,зокремауформізовнішньогонезалежногооцінювання. 
       Навчальнапрактиката навчальніекскурсіїдляучнів1-8,10класів,згідно
рішенняпедагогічноїрадипроводятьсяпротягомнавчальногороку.
       Зарахування,відрахуваннятапереведенняздобувачівосвітиздійснюєтьсябез
конкурсухазаявою батьківувідповідностізПорядкомзарахування,відрахування



5

та переведенняучнівдодержавнихтакомунальнихзакладівосвітидляздобуття
повноїзагальноїсередньоїосвіти,затвердженогонаказом Міністерстваосвітиі
наукиУкраїнивід16.04.2018року№367.
       Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 
відповідно до нормативів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки 
України від 20.02.2002  № 128зізмінамивнесениминаказом№ 921від17.08.2012
та№ 401від08.04.2016.

Освітнюпрограмускладенонаосновінормативно-правовогозабезпечення:
Державний стандарт початковоїосвіти,затверджений Постановою Кабінету

МіністрівУкраїнивід21.02.2018року№87;
Державний стандартпочатковоїзагальноїосвіти,затвердженого Постановою

КабінетуМіністрівУкраїнивід20квітня2011р.№ 462;
Державнийстандартбазовоїіповноїзагальноїсередньоїосвіти,затверджений

ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід23листопада2011року№1392;
Державний стандарт початковоїзагальноїосвіти для дітей з особливими

освітнімипотребами,затвердженийПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід21
серпня2013року№6;

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня,
затвердженанаказомМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід20.04.2018року№
407;

ТиповаосвітняпрограмазакладівзагальноїсередньоїосвітиІІступенянаказом
МіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід20.04.2018року№ 405;

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,
затвердженанаказом МіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід20.04.2018року№
408;

Початковаосвіта
Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини,її талантів,

здібностей,компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та

індивідуальнихпсихофізіологічнихособливостейіпотреб,формуванняцінностейта

розвитоксамостійності,творчості,допитливості,щозабезпечуютьїїготовністьдо

життявдемократичномуйінформаційномусуспільстві,продовженнянавчанняв

основнійшколі.

Початковаосвітапередбачаєподілнадвацикли–1–2класиі3–4класи,що

враховують віковіособливостірозвитку та потреб дітей ідають можливість

забезпечитиподоланнярозбіжностейуїхніхдосягненнях,зумовленихготовністю

доздобуттяосвіти.

Освітню програму початкової освіти Житомирської загальноосвітньої

приватноїшколиІ-ІІІступенів«Сяйво»розробленовідповіднодоЗаконуУкраїни

«Про освіту»,постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про

затвердження Державного стандарту початковоїосвіти» (1 клас),листа МОН

України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та

навчальнихпрограм для1-2-хкласівзакладівзагальноїсередньоїосвіти,наказу

МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та

навчальнихпрограм для1-2-хкласів;постановиКабінетуМіністрівУкраїнивід20

квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандартупочаткової

загальноїосвіти»(2-4 класи), наказуМОН України від 20.04.2018 № 407 «Про
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затвердженнятиповоїосвітньоїпрограми закладів загальноїсередньоїосвіти І

ступеня»(2-4класи).

У програмівизначено вимоги до конкретних очікуваних результатів

навчання;коротковказановідповіднийзмісткожногонавчальногопредметачи

інтегрованогокурсу.

Програмупобудованоізврахуваннямтакихпринципів:

-дитиноцентрованостііприродовідповідності;

-узгодженняцілей,змістуіочікуванихрезультатівнавчання;

-науковості,доступностііпрактичноїспрямованостізмісту;

-наступностііперспективностінавчання;

-взаємозв’язаногоформуванняключовихіпредметнихкомпетентностей;

-логічноїпослідовностіідостатностізасвоєнняучнямипредметних

компетентностей;

-можливостейреалізаціїзмістуосвітичерезпредметиабоінтегрованікурси;

-творчоговикористаннявчителемпрограмизалежновідумовнавчання;

-адаптаціїдоіндивідуальнихособливостей,інтелектуальнихіфізичних

можливостей,потребтаінтересівдітей.

Освітняпрограмапочатковоїосвітиокреслюєрекомендованіпідходидо

плануванняйорганізаціїєдиногокомплексуосвітніхкомпонентівдлядосягнення

учнями обов’язковихрезультатів навчання,визначенихДержавним стандартом

початковоїосвіти.

Освітняпрограмапочатковоїосвітивизначає:

1. Загальнийобсягнавчальногонавантаження,орієнтовнутривалістьіможливі

взаємозв’язкиокремихпредметів,факультативів,курсівзавибором тощо,

зокремаїхінтеграції,атакожлогічноїпослідовностіїхвивчення.
2. Очікуванірезультатинавчаннядобувачівосвіти;

3. Форми організаціїосвітнього процесу та завдання внутрішньоїсистеми

забезпеченняякостіосвіти;

4. Вимогидоосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязацієюпрограмою.

1.Загальнийобсягнавчальногонавантаженнядляучнів1класу–23години

натиждень(805годин/навч.рік);2-4класів–2695годин/навч.рік:2класи–25

годин на тиждень (875 годин/навч.рік);3 класи – 26 годин на тиждень (910

годин/навч.рік);4класи– 26годиннатиждень(910годин/навч.рік).Навчальні

планизорієнтованінароботупочатковоїшколиза5-деннимнавчальнимитижнем.

Повноцінність початковоїосвіти реалізується як інваріантної,так іваріативної

складових.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у
навчальномупланішколиІступеня.

Відповідно до робочого навчального плану для початкової школи з
навчаннямукраїнською мовою 1класу,розробленогонапідставітиповоїосвітньої
програмипочатковоїосвітипідкерівництвом ШиянаР.Б.заосвітнімигалузями:
 Мовно-літературна(українськамоваілітературнечитання,англійськамова)
 Математична(математика)
 Громадянськатаісторична,природнича,соціальнатаздоров’язбережувальна

(«Ядосліджуюсвіт») 
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 Мистецька(мистецтвоабомузичнемистецтвоіобразотворчемистецтво)
 Технологічна(дизайнітехнології)
 Інформатична(інформатиказ2класу)
 Фізкультурна (фізичнакультура)

Загальнийобсягнавчальногонавантаженнядляучнів2-4-хкласів
визначеновідповіднодонаказуМОНУвід20.04.2018р.№407тарозподіленоза
освітнімигалузями:
 Мови ілітератури («Українська мова»,«Літературне читання»,«Російська

мова»,«Іноземнамова»)
 Математика(«Математика»)
 Суспільствознавство(«Яусвіті»)(3-4класи).
 Природознавство(«Природознавство»)
 Мистецтво(«Образотворчемистецтво»і«Музичнемистецтво»)
 Технології(«Трудовенавчання»та«Інформатика»)
 Здоров'яіфізичнакультура(«Основиздоров'я»та«Фізичнакультура».)

Навчальнийпланміститьінваріантнускладову,сформованунадержавному
рівні,таваріативноїскладової,враховуючиособливостішколитаіндивідуальні
освітніпотребиучнів.

Варіативна складова навчального планушколи Іступеня визначена на
індивідуальнихтагруповихзаняттязлогіки.

Учнізособливими освітніми потребами здобувають початковуосвітув

школі за індивідуальними робочими навчальними планами,затвердженими

наказамиМОНУкраїни.

Типоваосвітняпрограмапочатковоїшколиґрунтуєтьсянакомпетентнісному
підходіінепередбачаєзапам’ятовуванняучнямивизначеньтермінівіпонять,а
лишеактивнеконструюваннязнаньтаформуванняумінь,уявленьчерездосвід
практичноїдіяльності.

ВідповіднодопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід20квітня2011року
№ 462«ПрозатвердженняДержавногостандартупочатковоїзагальноїосвіти»(2-4
класи)таВідповіднопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід21.02.2018№87«Про
затвердженняДержавногостандартупочатковоїосвіти»(1клас),годинифізичної
культури невраховуютьсяпри визначеннігранично допустимого навантаження

учнів.
У початковій школіздійснюється поділ класів на групи при вивченні

англійськоїмови відповідно до чиннихнормативів (наказМіністерстваосвіти і

науки України від 20.02.2002 р.№ 128,зареєстрований в Міністерствіюстиції

Українивід06.03.2002за№ 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані

санітарно-гігієнічнінормитанормативнутривалістьуроківу1-хкласах–30хвилин,

у2-4-хкласах–40 хвилин.

Збереження здоров’я дітей належить до головнихзавдань школи.Тому

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

здійснюєтьсянелишеврамкахпредметів"Фізичнакультура"та"Основиздоров'я",

а інтегрується у змістівсіх предметів інваріантноїта варіативноїскладових

навчальнихпланів.

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в
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закладахосвіти іншого типу(художніх,музичних,спортивнихшколахтощо).За

рішенням педагогічноїради при оцінюванніучнів дозволяється враховувати

результатиїхнавчаннязвідповіднихпредметів(музика,фізичнакультуратаін.)у

позашкільнихзакладах.

2.Очікуванірезультатинавчаннятакомпетентностейучнів
Освітняпрограмаспрямовананареалізаціюметитазавданьосвітньоїгалузі,

визначенихуДержавномустандартіпочатковоїзагальноїосвіти,щозабезпечує
формуванняумолодшихшколярівключовихкомпетентностей,якіпозначаються
через уміння вчитися,здатність логічно міркувати,уміння критично мислити,
готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної
діяльностідлявирішенняповсякденнихзадач,умінняпрацювативкомандітощо.
Крім того,навчання в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов
самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та
підприємницькихнавичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість,екологічна грамотність іздоровий спосіб життя,соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
предметів.Виокремленнявнавчальнихпрограмахтакихнаскрізнихлінійключових
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,«Громадянська
відповідальність»,«Здоров’яібезпека»,«Підприємливістьіфінансоваграмотність»
спрямованенаформуванняв учнів здатностізастосовувати знанняй умінняу
реальнихжиттєвихситуаціях.

Змістпрограмимаєпотенціалдляформуванняуздобувачівтакихключових
компетентностей:

1)вільне володіння державною мовою,що передбачає уміння усно і
письмововисловлюватисвоїдумки,почуття,чіткотааргументованопояснювати
факти,атакожлюбовдочитання,відчуттякрасислова,усвідомленняролімовидля
ефективного спілкування та культурного самовираження,готовність вживати
українськумовуякріднуврізнихжиттєвихситуаціях;

2)здатність спілкуватися рідною (у разівідмінностівід державної)та
іноземнимимовами,щопередбачаєактивневикористаннярідноїмовиврізних
комунікативнихситуаціях,зокремавпобуті,освітньомупроцесі,культурномужитті
громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватисянею увідповіднихситуаціях,оволодіннянавичкамиміжкультурного
спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих
математичних залежностей в навколишньому світі,моделювання процесів та
ситуаційіззастосуванням математичнихвідношеньтавимірювань,усвідомлення
роліматематичнихзнаньтавміньвособистомуісуспільномужиттілюдини;

4)компетентностіу галузіприродничих наук,техніки ітехнологій,що

передбачаютьформуваннядопитливості,прагненняшукатиіпропонуватиновіідеї,

самостійночивгрупіспостерігатитадосліджувати,формулюватиприпущенняі

робитивисновкинаосновіпроведенихдослідів,пізнаватисебеінавколишнійсвіт

шляхомспостереженнятадослідження;

5)інноваційність,щопередбачаєвідкритістьдоновихідей,ініціюваннязміну

близькомусередовищі(клас,школа,громада тощо),формування знань,умінь,

ставлень,що є основою компетентнісного підходу,забезпечують подальшу

здатність успішно навчатися,провадити професійну діяльність,відчувати себе

частиноюспільнотиібратиучастьусправахгромади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи
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екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної

поведінки,ощадного використання природних ресурсів,розуміючи важливість

збереженняприродидлясталогорозвиткусуспільства;

7)інформаційно-комунікаційнакомпетентність,щопередбачає опанування

основою цифровоїграмотностідлярозвиткуіспілкування,здатністьбезпечногота

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційноїкомпетентностіу

навчаннітаіншихжиттєвихситуаціях;

8) навчання впродовж життя,що передбачає опанування уміннями і

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного

навчальногосередовища,отриманняновоїінформаціїзметою застосуванняїїдля

оцінюваннянавчальнихпотреб,визначеннявласнихнавчальнихцілейтаспособів

їхдосягнення,навчанняпрацюватисамостійноівгрупі;

9)громадянськітасоціальнікомпетентності,пов’язанізідеямидемократії,

справедливості,рівності,прав людини,добробутута здорового способужиття,

усвідомленням рівнихправіможливостей,щопередбачаютьспівпрацю зіншими

особамидлядосягненняспільноїмети,активністьвжиттікласуішколи,повагудо

прав інших осіб,уміння діяти в конфліктних ситуаціях,пов’язаних з різними

проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та

ідентифікацію себе як громадянина України,дбайливе ставлення до власного

здоров’яізбереженняздоров’яіншихлюдей,дотриманняздоровогоспособужиття;

10)культурна компетентність,що передбачає залучення до різнихвидів

мистецькоїтворчості(образотворче,музичне та іншівиди мистецтв)шляхом

розкриттяірозвиткуприроднихздібностей,творчоговираженняособистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння

організовувати свою діяльність для досягнення цілей,усвідомлення етичних

цінностейефективноїспівпраці,готовністьдовтіленнявжиттяініційованихідей,

прийняттявласнихрішень.

Спільними для всіхключовихкомпетентностей є таківміння:читання з

розумінням,уміння висловлювати власнудумкуусно іписьмово,критичне та

системне мислення,творчість,ініціативність,здатність логічно обґрунтовувати

позицію,вмінняконструктивнокеруватиемоціями,оцінюватиризики,приймати

рішення,розв'язуватипроблеми,співпрацюватизіншимиособами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності,у процесіреалізації
Типової освітньої програми рекомендується використовувати
внутрішньопредметнііміжпредметнізв’язки,якісприяютьцілісностірезультатів
початковоїосвітитапереносууміньуновіситуації.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованістьнавчання,якапередбачаєпостійневключенняучнівдорізнихвидів
педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також
практичнайогоспрямованість.Томудоцільно,децеможливо,нелишепоказувати
виникненняфактуізпрактичноїситуації,айпоможливостіперевірятийогона
практицій встановлювати причинно-наслідковізв’язки.Формуванню ключових
компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметнихівнутрішньопредметнихзв’язків,асаме:змістово-інформаційних,
операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює
пізнавальнийінтересучнівдонавчанняіпідвищуєрівеньїхньоїзагальноїкультури,
створюєумовидлясистематизаціїнавчальногоматеріалуіформуваннянаукового
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світогляду.Учнінабуваютьдосвідузастосуваннязнаньнапрактицітаперенесення
їхвновіситуації.
3.Формиорганізаціїосвітньогопроцесу

ВідповіднодоТиповоїосвітньоїпрограми закладівзагальноїсередньоїосвіти
Іступеня педагоги школи запроваджують різніформи організаціїосвітнього
процесу. Це різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку
компетентностей;перевіркитаоцінюваннядосягненнякомпетентностей;корекції
основнихкомпетентностей;комбінованийурок.
Також формами організаціїосвітнього процесуєекскурсії,віртуальніподорожі,
уроки-семінари,конференції,форуми,спектаклі,брифінги,квести,інтерактивні
уроки(уроки-«суди»,урок-дискусійнагрупа,урокизнавчаннямоднихучнівіншими),
інтегрованіуроки,проблемнийурок,відео-уроки,прес-конференції,діловіігритощо;

Під час самостійного вибору форм іметодів навчання учитель враховує
конкретніумови роботи та забезпечує досягнення очікувальних результатів,
зазначенихунавчальнихпрограмахпевнихпредметів.

Завданнямивнутрішньоїсистемизабезпеченняякостіосвітидлякожного
педагогає:

оновленнянормативно-методичноїбазикласу,школи;
постійниймоніторингзмістуосвіти; 
спостереженнязареалізацієюосвітньогопроцесу;
моніторингтехнологійнавчання;
спостереження за станом соціально-психологічного середовищакласу,

школи;
контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення

інформаціїщодоїїрезультатів; 
розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньоїдіяльності

таякостіосвіти,участьустратегічномуплануванні.
4.Вимогидоосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязаосвітньоюпрограмою

Вимоги до дітей,якірозпочинаютьнавчанняупочатковій школі,мають

враховуватидосягненняпопередньогоетапуїхньогорозвитку.

Періоджиттядитинивідп’ятидошести(семи)років(старшийдошкільний

вік)визначаєтьсяцілісною зміною їїособистості,готовністю доновоїсоціальної

ситуаціїрозвитку.Пріоритетом цьогопроцесуєформуванняірозвитокбазових

особистіснихякостейдітей:спостережливості,допитливості,довільностіповедінки,

міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і

різнобічногоосвоєннянавколишньоїдійсностітаін.Потенційноцевиявляєтьсяу

певномурівніготовностідитинидосистематичногонавчання–фізичної,соціальної,

емоційно-ціннісної,пізнавальної,мовленнєвої,творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства,початкова

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний,

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого

самовираження,критичного мислення,виховуєцінніснеставлення до держави,

рідногокраю,українськоїкультури,пошануваннясвоєїгідностітаіншихлюдей,

збереженняздоров’я.

У відповідності до Закону України «Про освіту» початкова освіта
здобувається,якправило,зшестироків.

Діти,якимна1вересняпоточногонавчальногорокувиповнилосясімроків,
повиннірозпочинатиздобуттяпочатковоїосвітицьогож навчальногороку.Діти,
якимна1вересняпоточногонавчальногорокуневиповнилосяшестироків,можуть
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розпочинати здобуттяпочатковоїосвіти цьогож навчальногорокузабажанням
батьківабоосіб,якіїхзамінюють,якщоїм виповнитьсяшістьроківдо1грудня
поточногороку.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
початковоїосвітизіншоговіку.

Базовасередняосвіта
Базова середня освіта є фундаментом загальноосвітньоїпідготовки всіх

школярів,формує у них готовність до вибору іреалізаціїформи подальшого
одержанняосвітиіпрофілю навчання.Нацьомуетапізавершуєтьсяформування
цілісноїкультури світу,оволодіння способами пізнавальноїікомунікативної
діяльності,вміння одержувати з різних джерел інформацію,переробляти і
застосовуватизнання.

Освітня програма Житомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколи І-ІІІ
ступенів«Сяйво»дляІІступеня(базовасередняосвіта)розробленазгідноЗакону
України«Проосвіту»від05.09.2017№ 2145-VIII,Державногостандартубазовоїі
повноїзагальноїсередньоїосвіти,затвердженогопостановою КабінетуМіністрів
Українивід23листопада2011року№ 1392танаказуМОНУкраїнивід20.04.2018№
405«Прозатвердженнятиповоїосвітньоїпрограмизакладівзагальноїсередньої
освітиІІступеня».

Освітняпрограмабазовоїсередньоїосвітиокреслюєрекомендованіпідходи
до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх
компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання,
визначенихДержавнимстандартомбазовоїтаповноїзагальноїсередньоїосвіти.

Загальний обсягнавчального навантаженнядляучнів 5-9-хкласів закладу
складає5845годин/навчальнийрік:

для5-хкласів–1050годин/навчальнийрік;
для6-гокласу–1155годин/навчальнийрік;
для7-гокласу–1172,5 годин/навчальнийрік;
для8-гокласу–1207,5годин/навчальнийрік;
для9-гокласу–1260годин/навчальнийрік.
Навчальний план даєціліснеуявленняпрозмістіструктурудругогорівня

освіти,встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за
роками навчання,визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Навчальніплани основноїшколи передбачають реалізацію освітніх галузей
БазовогонавчальногоплануДержавногостандартучерезокреміпредмети.Вони
охоплюють інваріантну складову (передбаченіобраним варіантом навчального
плануТиповоїосвітньоїпрограми),сформованунадержавномурівнітаваріативну
складову.

Навчальний план Житомирської загальноосвітньої приватної школи І-ІІІ
ступенів «Сяйво»для ІІступеня (базова середня освіта)складений відповідно
наказуМОНУкраїнивід20.04.2018№ 405

Годиниваріативноїскладовоїнавчальногопланувкласахспрямованіна:
а)вивченнябазовихпредметів,обов’язковихдлявсіх,асамеанглійськамова

(5-9кл),християнськаетика(5-6кл.);
б)груповізаняття«Хоровемистецтво»(5-9клас).
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи.Тому

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки
здійснюєтьсянелишеврамкахпредметів"Фізичнакультура"та"Основиздоров'я",
а інтегрується у змістівсіх предметів інваріантноїта варіативноїскладових
навчальнихпланів.
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Длянедопущенняперевантаженняучнів,зарішенням педагогічноїради(від
03.09.2018№6),вчителіфізичноїкультуритамузичногомистецтваприоцінюванні
повиннівраховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у
позашкільнихзакладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються
відповіднодоЗаконуУкраїни"Прозагальнусереднюосвіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповіднодонаказуМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід20.02.2002№ 128«Про
затвердженняНормативівнаповнюваностігрупдошкільнихнавчальнихзакладів
(ясел-садків)компенсуючоготипу,класівспеціальнихзагальноосвітніхшкіл(шкіл-
інтернатів),груп подовженого дня івиховнихгруп загальноосвітніхнавчальних
закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченніокремих
предметівузагальноосвітніхнавчальнихзакладах»,зареєстрованоговМіністерстві
юстиціїУкраїнивід6березня2002рокуза№ 229/6517(зізмінами).

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним
навчальнимтижнем.

Очікуванірезультати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та
загальнихцілей,окресленихуДержавномустандарті,визначенозавдання,якімає
реалізувативчительурамкахкожноїосвітньоїгалузі.Результатинавчанняповинні
робитивнесокуформуванняключовихкомпетентностейучнів.

№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1 Спілкування
державною(ірідною
—уразівідмінності)
мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати
проблему;міркувати,робитивисновкинаоснові
інформації,поданоїврізнихформах(утекстовій
формі,таблицях,діаграмах,награфіках);розуміти,
пояснюватиіперетворюватитекстизадач(усноі
письмово), грамотно висловлюватися рідною
мовою;доречнотакоректновживативмовленні
термінологію з окремих предметів, чітко,
лаконічно та зрозуміло формулювати думку,
аргументувати, доводити правильність
тверджень; уникнення невнормованих
іншомовнихзапозиченьуспілкуваннінатематику
окремого предмета; поповнювати свій
словниковийзапас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та
лаконічнихформулювань.
Навчальні ресурси: означення понять,
формулюваннявластивостей,доведенняправил,
теорем

2 Спілкування
іноземнимимовами

Уміння:здійснюватиспілкуваннявмежахсфер,
тем іситуацій,визначенихчинною навчальною
програмою;розуміти наслухзміставтентичних
текстів;читатиірозумітиавтентичнітекстирізних
жанрівівидівізрізним рівнем розуміннязмісту;
здійснювати спілкування у письмовій формі
відповідно до поставлених завдань;
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використовувати у разі потреби невербальні
засоби спілкування за умови дефіцитунаявних
мовнихзасобів;ефективновзаємодіятизіншими
усно, письмово та за допомогою засобів
електронногоспілкування.
Ставлення:критично оцінювати інформацію та
використовувати її для різних потреб;
висловлюватисвоїдумки,почуттятаставлення;
адекватно використовувати досвід,набутий у
вивченні рідної мови та інших навчальних
предметів, розглядаючи його як засіб
усвідомленого оволодіння іноземною мовою;
обирати й застосовувати доцільнікомунікативні
стратегіївідповіднодорізнихпотреб;ефективно
користуватися навчальними стратегіями для
самостійноговивченняіноземнихмов.
Навчальні ресурси: підручники, словники,
довідкова література, мультимедійні засоби,
адаптованііншомовнітексти.

3 Математична
компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою
інформацією; встановлювати відношення між
реальними об’єктами навколишньої дійсності
(природними, культурними, технічними тощо);
розв’язуватизадачі,зокремапрактичногозмісту;
будуватиідосліджуватинайпростішіматематичні
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ,
інтерпретувати та оцінювати результати;
прогнозувати в контексті навчальних та
практичнихзадач;використовуватиматематичні
методиужиттєвихситуаціях.
Ставлення:усвідомлення значення математики
дляповноцінногожиттявсучасномусуспільстві,
розвитку технологічного, економічного й
оборонного потенціалу держави, успішного
вивченняіншихпредметів.
Навчальніресурси:розв'язуванняматематичних
задач,іобов’язковотаких,щомоделюютьреальні
життєвіситуації

4 Основні
компетентностіу
природничихнаукахі
технологіях

Уміння:розпізнаватипроблеми,щовиникаютьу
довкіллі; будувати та досліджувати природні
явищаіпроцеси;послуговуватисятехнологічними
пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості
природничихнаукякуніверсальноїмови науки,
технікитатехнологій.усвідомленняролінаукових
ідейвсучаснихінформаційнихтехнологіях
Навчальніресурси:складанняграфіківтадіаграм,
які ілюструють функціональні залежності
результатів впливу людської діяльності на
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природу

5 Інформаційно-цифрова
компетентність

Уміння:структуруватидані;діятизаалгоритмом
та складати алгоритми;визначати достатність
даних для розв’язання задачі;використовувати
різнізнаковісистеми;знаходити інформацію та
оцінювати їїдостовірність;доводити істинність
тверджень.
Ставлення:критичне осмислення інформаціїта
джерел їїотримання;усвідомлення важливості
інформаційних технологій для ефективного
розв’язуванняматематичнихзадач.
Навчальніресурси:візуалізаціяданих,побудова
графіків та діаграм за допомогою програмних
засобів

6 Уміннявчитися
впродовжжиття

Уміння:визначати мету навчальноїдіяльності,
відбирати й застосовувати потрібнізнання та
способи діяльностідля досягнення цієїмети;
організовувати та планувати свою навчальну
діяльність; моделювати власну освітню
траєкторію, аналізувати, контролювати,
коригувати та оцінювати результати своєї
навчальної діяльності; доводити правильність
власногосудженняабовизнаватипомилковість.
Ставлення:усвідомленнявласнихосвітніхпотреб
тацінностіновихзнаньівмінь;зацікавленістьу
пізнанні світу; розуміння важливості вчитися
впродовж життя;прагнення до вдосконалення
результатівсвоєїдіяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної
освітньоїтраєкторії

7 Ініціативністьі
підприємливість

Уміння:генеруватиновіідеї,вирішуватижиттєві
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
життєвогозавдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність,
упевненість у собі; переконаність, що успіх
команди – це й особистий успіх;позитивне
оцінювання та підтримка конструктивних ідей
інших.
Навчальніресурси:завдання підприємницького
змісту(оптимізаційнізадачі)

8 Соціальнаі Уміння:висловлювати власну думку,слухати і
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громадянська
компетентності

чути інших,оцінювати аргументи та змінювати
думку на основі доказів; аргументувати та
відстоювати свою позицію; ухвалювати
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях;
співпрацювативкоманді,виділятитавиконувати
власну роль в командній роботі;аналізувати
власнуекономічнуситуацію,родинний бюджет;
орієнтуватисявширокомуколіпослугітоварівна
основічіткихкритеріїв,робитиспоживчийвибір,
спираючисьнарізнідані.
Ставлення:ощадливість іпоміркованість;рівне
ставлення до інших незалежно від статків,
соціального походження; відповідальність за
спільну справу; налаштованість на логічне
обґрунтуванняпозиціїбезпередчасногопереходу
до висновків;повага до прав людини,активна
позиціящодоборотьбиіздискримінацією.
Навчальніресурси:завданнясоціальногозмісту

9 Обізнаністьі
самовираженняу
сферікультури

Уміння:грамотно ілогічно висловлювати свою
думку,аргументуватитавестидіалог,враховуючи
національні та культурні особливості
співрозмовників та дотримуючись етики
спілкування івзаємодії;враховувати художньо-
естетичнускладовупристворенніпродуктівсвоєї
діяльності(малюнків,текстів,схемтощо).
Ставлення:культурна самоідентифікація,повага
до культурного розмаїття у глобальному
суспільстві; усвідомлення впливу окремого
предмета на людську культуру та розвиток
суспільства.
Навчальніресурси:математичнімоделіврізних
видахмистецтва

10 Екологічна
грамотністьіздорове
життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати
соціально-економічніподіїв державіна основі
різних даних; враховувати правові, етичні,
екологічні і соціальні наслідки рішень;
розпізнавати, як інтерпретації результатів
вирішенняпроблем можутьбутивикористанідля
маніпулювання.
Ставлення:усвідомленнявзаємозв’язкукожного
окремогопредметатаекологіїнаосновірізних
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
позиціядозловживаньалкоголю,нікотинутощо.
Навчальніресурси:навчальніпроекти,завдання
соціально-економічного, екологічного змісту;



16

задачі, які сприяють усвідомленню цінності
здоровогоспособужиття

Педагогічномуколективузакладуосвіти приділити значнуувагуорганізації
навчання через наскрізнілінії,якіє засобом інтеграціїключових ізагально
предметнихкомпетентностей,окремихпредметівтапредметнихциклів,атакож
соціальнозначимиминадпредметнимитемами,якідопомагаютьформуванню в
учнів уявлень про суспільство в цілому,розвивають здатність застосовувати
отриманізнанняурізнихситуаціях.

Реалізаціянавчаннязанаскрізнимилініями:

Наскрізналінія Короткахарактеристика
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Формуваннявучнівсоціальноїактивності,відповідальностіта
екологічноїсвідомості,готовностібрати участь у вирішенні
питань збереження довкілля і розвитку суспільства,
усвідомлення важливостісталого розвитку для майбутніх
поколінь.
Проблематиканаскрізноїлініїреалізуєтьсячереззавданняз
реальними даними про використання природнихресурсів,їх
збереженнятапримноження.Аналізцихданихсприяєрозвитку
бережливого ставлення до навколишнього середовища,
екології,формуванню критичногомислення,вміннявирішувати
проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку
навколишнього середовища ілюдини.Можливіуроки на
відкритомуповітрі.
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і
суспільства,щорозумієпринципиімеханізмифункціонування
суспільства.Цянаскрізналініяосвоюєтьсявосновномучерез
колективну діяльність (дослідницькіроботи,роботи в групі,
проекти тощо),яка поєднує окреміпредмети між собою і
розвиваєвучнівготовністьдоспівпраці,толерантністьщодо
різноманітнихспособівдіяльностіідумок.
Вивченняокремогопредметамаєвикликативучнівякомога
більше позитивних емоцій,а їїзміст — бути націленим на
виховання порядності, старанності, систематичності,
послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя
покликанийзігративажливурольуформуваннітолерантного
ставлення до товаришів,незалежно від рівня навчальних
досягнень.
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Завданням наскрізноїлініїє становлення учня як емоційно
стійкого члена суспільства,здатного вести здоровий спосіб
життяіформуватинавколосебебезпечнежиттєвесередовище.
Реалізуєтьсячереззавданнязреальнимиданимипробезпекуі
охоронуздоров’я(текстовізавдання,пов’язанізсередовищем
дорожнього руху,рухом пішоходів ітранспортних засобів).
Вартозвернутиувагунапроблеми,пов’язаніізризикамидля
життя іздоров’я. Вирішення проблем,знайдених з «ага-
ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і
розв’язування задач тощо,здатнівикликати в учнів чимало
радіснихемоцій.
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Наскрізналінія Короткахарактеристика
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ть 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,
кредитуваннятощо).
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних
завданьщодоплануваннягосподарськоїдіяльностітареальної
оцінки власнихможливостей,складаннясімейного бюджету,
формуванняекономногоставленнядоприроднихресурсів.

Закладом освіти реалізовується ще одна наскрізна лінія «Християнський
світогляд»,завданням якоїєнавчанняівихованнямолодихгромадянУкраїнина
високихпринципаххристиянськоїмораліпри забезпеченнівсебічного розвитку
дітей.Реалізується через інтеграцію Біблійних істин унавчальніпредмети.Ця
наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо нових
суспільнихвідносин,умінню розрізнятидобровідзла,відстоюватисвою моральну
точкузору,бутиготовимдозустрічізтруднощамивумовахконкурентноїдіяльності,
бути здатним до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї
особистості.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованістьнавчання,якапередбачаєпостійневключенняучнівдорізнихвидів
педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також
практична його спрямованість.Доцільно,де це можливо,не лише показувати
виникненняфактуізпрактичноїситуації,айпоможливостістворюватиумовидля
самостійноговиведенняновогознання,перевірційогонапрактиціівстановлення
причинно-наслідковихзв’язківшляхомстворенняпроблемнихситуацій,організації
спостережень,дослідівтаіншихвидівдіяльності.

Формуванню ключовихкомпетентностейсприяєвстановленнятареалізаціяв
освітньому процесіміжпредметних івнутрішньо предметних зв’язків,а саме:
змістово-інформаційних,операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використанняпосилюєпізнавальнийінтересучнівдонавчанняіпідвищуєрівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалуіформуваннянауковогосвітогляду.Учнінабуваютьдосвідузастосування
знаньнапрактицітаперенесенняїхвновіситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої
освіти.Базовасередняосвітаздобувається,якправило,післяздобуттяпочаткової
освіти.Діти,якіздобулипочатковуосвітуна1вересняпоточногонавчальногороку
повиннірозпочинатиздобуттябазовоїсередньоїосвітицьогожнавчальногороку.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
базовоїсередньоїосвітизаіншихумов.

Перелікосвітніхгалузей.Навчальнупрограмуукладенозатакимиосвітніми
галузями:

Мови ілітератури (українська мова,українська література,іноземна мова,
зарубіжналітература).

Суспільствознавство(історіяУкраїни,всесвітняісторія,основиправознавства).
Мистецтво(музичнемистецтво,образотворчемистецтво,мистецтво).
Математика(математика,алгебра,геометрія).
Природознавство(природознавство,біологія,географія,фізика,хімія).
Технології(трудовенавчання,інформатика).
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Здоров’яіфізичнакультура(основиздоров’я,фізичнакультура).
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних

навчальнихпрограмах.
Основнимиформамиорганізаціїосвітньогопроцесуєрізнітипиуроку:

- формуваннякомпетентностей;
- розвиткукомпетентностей;
- перевіркита/абооцінюваннядосягненнякомпетентностей;
- корекціїосновнихкомпетентностей;
- комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки,

інтегрованіуроки,відео-урокитощо.
Також формами організації освітнього процесу є екскурсії,віртуальні

подорожі,форуми,спектаклі,брифінги,квести.
Зметоюзасвоєнняновогоматеріалутарозвиткукомпетентностейкрімуроку

проводятьсянавчально-практичнізаняття,якітакожвиконуютьфункцію перевірки
та/абооцінюваннядосягненнякомпетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватисьузмістіокремихпредметівзаумовивиконаннядержавнихвимог
Державногостандартутаокремихпредметівпротягомнавчальногороку.

Вибірформ іметодівнавчаннявчительвизначаєсамостійно,враховуючи
конкретніумовироботи,забезпечуючиводночасдосягненняконкретнихочікуваних
результатів,зазначенихунавчальнихпрограмахокремихпредметів.

Опистаінструментисистемивнутрішньогозабезпеченняякостіосвіти.
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних

компонентів:
-кадровезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
-навчально-методичнезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
-матеріально-технічнезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
-якістьпроведеннянавчальнихзанять;
-моніторингдосягненняучнямирезультатівнавчання(компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якостіосвіти:оновлення

методичноїбазиосвітньоїдіяльності;контрользавиконанням навчальнихпланів
таосвітньоїпрограми,якістю знань,уміньінавичокучнів,розробкарекомендацій
щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного
середовищазакладуосвіти;створеннянеобхіднихумовдляпідвищенняфахового
кваліфікаційногорівняпедагогічнихпрацівників.

На основіосвітньоїпрограми складено навчальний план,що конкретизує
організаціюосвітньогопроцесу.

Профільнасередняосвіта
ОсвітняпрограмашколиІІІступенярозробленанаосновіЗаконуУкраїни«Про

освіту»тапостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід23листопада2011року№ 1392
«ПрозатвердженняДержавногостандартубазовоїтаповноїзагальноїсередньої
освіти»відповіднодонаказуМіністерстваосвітиінаукивід20.04.2018року№408
«Про затвердження типовоїосвітньоїпрограми закладів загальноїсередньої
освітиІІІступеня».

НавиконанняЗаконуУкраїни“Проосвіту”(стаття12)ушколіучніотримують
академічнепрофільненавчаннянаосновіпоєднаннязмістуосвіти,визначеного
стандартом профільної середньої освіти,і поглибленого вивчення окремих
предметів (українська мова та література,англійськоїмови) з урахуванням
здібностей та освітніхпотреб здобувачів освіти зорієнтацією на продовження
навчаннянавищихрівняхосвіти.
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Освітняпрограмавизначає:
 загальнийобсягнавчальногонавантаження,орієнтовнутривалістьіможливі

взаємозв’язки окремихпредметів,факультативів,курсів за вибором тощо,
зокремаїхінтеграції,атакож логічноїпослідовностіїхвивченняякіподанів
рамкахнавчальнихпланів;

 очікуванірезультатинавчанняучнівподаніврамкахнавчальнихпрограм,які
маютьгриф«ЗатвердженоМіністерствомосвітиінаукиУкраїни»;

 форми організаціїосвітньогопроцесутаінструменти системи внутрішнього
забезпеченняякостіосвіти;

 вимогидоосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязацією Типовою освітньою
програмою.

Загальнийобсягнавчальногонавантаженняздобувачівпрофільноїсередньої
освітидля10-огокласу–1330 годин/навчальнийрік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у
робочому навчальному плані загальної середньої освіти ІІІ ступеня, що
розробленийвідповіднодоДержавногостандарту,зметою йоговпровадженняу
частиніповноїзагальноїсередньоїосвіти з1 вересня 2018 року. Він містить
загальнийобсягнавчальногонавантаженнятатижневігодининавивченнябазових
предметів,вибірково-обов’язковихпредметів,профільнихпредметівіспеціальних
курсів,атакожпередбачаєгодининафакультативи,індивідуальнізаняттятощо.

План складений наосновіТиповоїосвітньоїпрограми закладів загальної
середньоїосвітиІІІступеня,яказатвердженанаказомМОНУкраїнивід20.04.2018
року№ 408 та затвердженірішенням педагогічноїради школи (протокол від
25.05.2018року№ 4).

Профільнийпредмет:українськамоваталітература.
Добазовихпредметівналежать:«Українськамова»,«Українськалітература»,

«Зарубіжна література»,«Іноземна мова»,«Історія України»,«Всесвітня історія»,
«Громадянськаосвіта»,«Математика»,«Фізикаіастрономія»,«Біологіяіекологія»,
«Хімія»,«Географія»,«Фізичнакультура»,«ЗахистВітчизни».

У робочомунавчальномупланізазначено мінімальнукількість тижневих
годин на вивчення базових предметів,що має забезпечити досягнення рівня
очікуванихрезультатівнавчанняучнівзгідноздержавнимивимогамиДержавного
стандарту.

Реалізація змісту освіти забезпечується вибірково-обов’язковими
предметами(«Інформатика»,«Технології»,«Мистецтво»),щовивчаютьсянарівні
стандарту.

Додатковігодин призначено для забезпечення профільного спрямування
навчаннявстаршійшколітаокреміпредмети,такіякматематика,англійськамова.

Очікуванірезультатинавчанняздобувачівосвіти
Відповіднодометитазагальнихцілей,окресленихуДержавномустандарті,

визначенозавдання,якімаєреалізувативчительурамкахкожноїосвітньоїгалузі.
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових
компетентностейучнів.

№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1 Спілкування
державною(і
рідною—уразі
відмінності)

Уміння:ставити запитання ірозпізнавати проблему;
міркувати, робити висновки на основі інформації,
поданоїврізнихформах(утекстовійформі,таблицях,
діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і
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мовами перетворювати тексти задач (усно і письмово),
грамотновисловлюватисярідною мовою;доречнота
коректновживативмовленнітермінологію зокремих
предметів,чітко,лаконічнотазрозумілоформулювати
думку, аргументувати, доводити правильність
тверджень; уникнення невнормованих іншомовних
запозичень у спілкуванні на тематику окремого
предмета;поповнюватисвійсловниковийзапас.
Ставлення:розумінняважливостічіткихталаконічних
формулювань.
Навчальніресурси:означенняпонять,формулювання
властивостей,доведенняправил,теорем

2 Спілкування
іноземними
мовами

Уміння:здійснюватиспілкуваннявмежахсфер,тем і
ситуацій,визначенихчинною навчальною програмою;
розуміти на слухзміставтентичнихтекстів;читати і
розуміти автентичнітексти різних жанрів івидів із
різним рівнем розуміння змісту; здійснювати
спілкування у письмовій формі відповідно до
поставленихзавдань;використовуватиуразіпотреби
невербальнізасоби спілкування за умови дефіциту
наявних мовних засобів;обирати й застосовувати
доцільнікомунікативністратегіївідповідно до різних
потреб.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та
використовувати їїдля різних потреб;висловлювати
свої думки, почуття та ставлення; ефективно
взаємодіятизіншимиусно,письмовотазадопомогою
засобів електронного спілкування; ефективно
користуватися навчальними стратегіями для
самостійного вивчення іноземних мов; адекватно
використовуватидосвід,набутийувивченнірідноїмови
таіншихнавчальнихпредметів,розглядаючийогояк
засібусвідомленогооволодінняіноземноюмовою.
Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова
література,мультимедійнізасоби,адаптованііншомовні
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,
інтерпретуватитаоцінюватирезультати;прогнозуватив
контексті навчальних та практичних задач;
використовувати математичні методи у життєвих
ситуаціях.
Ставлення:усвідомлення значення математики для
повноцінногожиттявсучасномусуспільстві,розвитку
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технологічного,економічногойоборонногопотенціалу
держави,успішноговивченняіншихпредметів.
Навчальніресурси:розв'язуванняматематичнихзадач,
іобов’язково таких,що моделюють реальніжиттєві
ситуації

4 Основні
компетентностіу
природничих
наукахі
технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у
довкіллі;будувати та досліджувати природніявища і
процеси;послуговуватисятехнологічнимипристроями.
Ставлення:усвідомленняважливостіприродничихнаук
як універсальноїмови науки,техніки та технологій.
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних
інформаційнихтехнологіях
Навчальніресурси:складанняграфіківтадіаграм,які
ілюструють функціональні залежності результатів
впливулюдськоїдіяльностінаприроду

5 Інформаційно-
цифрова
компетентність

Уміння:структурувати дані;діяти за алгоритмом та
складатиалгоритми;визначатидостатністьданихдля
розв’язання задачі; використовувати різні знакові
системи; знаходити інформацію та оцінювати її
достовірність;доводитиістинністьтверджень.
Ставлення:критичнеосмисленняінформаціїтаджерел
їїотримання;усвідомленняважливостіінформаційних
технологій для ефективного розв’язування
математичнихзадач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова
графіківтадіаграмзадопомогоюпрограмнихзасобів

6 Уміннявчитися
впродовжжиття

Уміння: визначати мету навчальної діяльності,
відбиратийзастосовуватипотрібнізнаннятаспособи
діяльностідлядосягненняцієїмети;організовуватита
планувати свою навчальну діяльність;моделювати
власнуосвітню траєкторію,аналізувати,контролювати,
коригуватитаоцінюватирезультатисвоєїнавчальної
діяльності;доводитиправильністьвласногосудження
абовизнаватипомилковість.
Ставлення:усвідомлення власних освітніх потреб та
цінностіновихзнаньівмінь;зацікавленістьупізнанні
світу;розумінняважливостівчитисявпродовж життя;
прагнення до вдосконалення результатів своєї
діяльності.
Навчальніресурси:моделювання власноїосвітньої
траєкторії

7 Ініціативністьі
підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві
проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати
оптимальні рішення; використовувати критерії
раціональності,практичності,ефективностітаточності,
зметою виборунайкращогорішення;аргументуватита
захищатисвою позицію,дискутувати;використовувати
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різні стратегії, шукаючи оптимальних способів
розв’язанняжиттєвогозавдання.
Ставлення:ініціативність,відповідальність,упевненість
у собі;переконаність,що успіх команди – це й
особистий успіх;позитивне оцінювання та підтримка
конструктивнихідейінших.
Навчальніресурси:завданняпідприємницькогозмісту
(оптимізаційнізадачі)

8 Соціальнаі
громадянська
компетентності

Уміння:висловлювати власну думку,слухати ічути
інших,оцінювати аргументи та змінювати думку на
основідоказів;аргументувати та відстоювати свою
позицію;ухвалюватиаргументованірішеннявжиттєвих
ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та
виконувативласнурольвкоманднійроботі;аналізувати
власну економічну ситуацію, родинний бюджет;
орієнтуватися в широкому коліпослуг ітоварів на
основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір,
спираючисьнарізнідані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне
ставленнядоіншихнезалежновідстатків,соціального
походження; відповідальність за спільну справу;
налаштованість на логічне обґрунтування позиціїбез
передчасного переходудо висновків;повагадо прав
людини, активна позиція щодо боротьби із
дискримінацією.
Навчальніресурси:завданнясоціальногозмісту

9 Обізнаністьі
самовираженняу
сферікультури

Уміння:грамотноілогічновисловлюватисвою думку,
аргументуватитавестидіалог,враховуючинаціональні
та культурні особливості співрозмовників та
дотримуючись етики спілкування і взаємодії;
враховувати художньо-естетичну складову при
створенніпродуктівсвоєїдіяльності(малюнків,текстів,
схемтощо).
Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до
культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
усвідомлення впливуокремого предметаналюдську
культурутарозвитоксуспільства.
Навчальніресурси:математичнімоделіврізнихвидах
мистецтва

10 Екологічна
грамотністьі
здоровежиття

Уміння:аналізувати ікритично оцінювати соціально-
економічніподіїв державіна основірізних даних;
враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні
наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації
результатів вирішення проблем можуть бути
використанідляманіпулювання.
Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого
предметатаекологіїнаосновірізнихданих;ощаднета
бережливевідношеннядоприродніхресурсів,чистоти
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довкілля та дотримання санітарних норм побуту;
розгляд порівняльної характеристики щодо вибору
здоровогоспособужиття;власнадумкатапозиціядо
зловживаньалкоголю,нікотинутощо.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання
соціально-економічного,екологічногозмісту;задачі,які
сприяють усвідомленню цінностіздорового способу
життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість,екологічна грамотність іздоровий спосіб життя,соціальна та
громадянськакомпетентностіможутьформуватисявідразузасобамиусіхокремих
предметів.

Навчаннязанаскрізнимилініямиреалізуєтьсянасампередчерез:
-організацію навчального середовища — зміст та цілінаскрізних тем

враховуються при формуваннідуховного,соціального іфізичного середовища
навчання;

-окреміпредмети — виходячи із наскрізних тем при вивченніпредмета
проводяться відповіднітрактовки,приклади іметоди навчання,реалізуються
надпредметні,міжкласовітазагальношкільніпроекти.Рольокремихпредметівпри
навчанніза наскрізними темами різна ізалежить від цілей ізмістуокремого
предметатавідтого,наскількитіснотойчиіншийпредметнийциклпов’язанийіз
конкретноюнаскрізноютемою;

-предметизавибором;
-роботувпроектах;
-позакласнунавчальнуроботуіроботугуртків.

Наскрізналінія Короткахарактеристика
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Наскрізналініянаціленанарозвитоклідерськихініціатив,
здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному
середовищі,забезпеченнякращогорозумінняучнямипрактичних
аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень,
інвестування,запозичення,страхування,кредитуваннятощо).

Цянаскрізналініяпов'язаназрозв'язуванням практичних
завданьщодоплануваннягосподарськоїдіяльностітареальної
оцінки власних можливостей,складання сімейного бюджету,
формуванняекономногоставленнядоприроднихресурсів.
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Формування в учнів соціальної активності,
відповідальностіта екологічноїсвідомості,готовностібрати
участь у вирішенніпитань збереження довкілля ірозвитку
суспільства,усвідомлення важливостісталого розвитку для
майбутніхпоколінь.

Проблематиканаскрізноїлініїреалізуєтьсячереззавдання
зреальнимиданимипровикористанняприроднихресурсів,їх
збереженнятапримноження.Аналізцихданихсприяєрозвитку
бережливогоставленнядонавколишньогосередовища,екології,
формуваннюкритичногомислення,вміннявирішуватипроблеми,
критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього
середовищаілюдини.Можливіурокинавідкритомуповітрі.
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Завданнямнаскрізноїлініїєстановленняучняякемоційно
стійкого члена суспільства,здатного вести здоровий спосіб
життяіформуватинавколосебебезпечнежиттєвесередовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про
безпеку іохорону здоров’я (текстовізавдання,пов’язаніз
середовищем дорожньогоруху,рухом пішоходівітранспортних
засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із
ризикамидляжиттяіздоров’я.Вирішенняпроблем,знайденихз
«ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і
розв’язування задач тощо,здатнівикликати в учнів чимало
радіснихемоцій.
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Сприятимеформуванню відповідальногочленагромадиі
суспільства,щорозумієпринципиімеханізмифункціонування
суспільства.Цянаскрізналініяосвоюєтьсявосновномучерез
колективну діяльність (дослідницькіроботи,роботи в групі,
проекти тощо),яка поєднує окреміпредмети між собою і
розвиваєв учнів готовністьдо співпраці,толерантністьщодо
різноманітнихспособівдіяльностіідумок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів
якомогабільшепозитивнихемоцій,аїїзміст—бутинаціленимна
виховання порядності, старанності, систематичності,
послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя
покликаний зіграти важливуроль уформуваннітолерантного
ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних
досягнень.

Закладом освіти реалізовується ще одна наскрізна лінія «Християнський
світогляд»,завданням якоїєнавчанняівихованнямолодихгромадянУкраїнина
високихпринципаххристиянськоїмораліпри забезпеченнівсебічного розвитку
дітей.Реалізується через інтеграцію Біблійних істин унавчальніпредмети.Ця
наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо нових
суспільнихвідносин,умінню розрізнятидобровідзла,відстоюватисвою моральну
точкузору,бутиготовимдозустрічізтруднощамивумовахконкурентноїдіяльності,
бути здатним до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї
особистості.

Необхідною умовою формуваннякомпетентностейєдіяльніснаспрямованість
навчання,якапередбачаєпостійневключенняучнівдорізнихвидівпедагогічно
доцільноїактивноїнавчально-пізнавальноїдіяльності,а також практична його
спрямованість.Доцільно,децеможливо,нелишепоказувативиникненняфактуіз
практичноїситуації,а й по можливостістворювати умови для самостійного
виведенняновогознання,перевірційогонапрактиціівстановленняпричинно-
наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації
спостережень,дослідівтаіншихвидівдіяльності.

Формуванню ключовихкомпетентностейсприяєвстановленнятареалізація
в освітньомупроцесіміжпредметних івнутрішньопредметних зв’язків,а саме:
змістово-інформаційних,операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використанняпосилюєпізнавальнийінтересучнівдонавчанняіпідвищуєрівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалуіформуваннянауковогосвітогляду.Учнінабуваютьдосвідузастосування
знаньнапрактицітаперенесенняїхвновіситуації.

Формиорганізаціїосвітньогопроцесуможутьуточнюватисьтарозширюватись
узмістіокремихпредметів заумови виконання державнихвимогДержавного
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стандартутаокремихпредметівпротягомнавчальногороку.
Вибір форм іметодів навчання вчитель визначає самостійно,враховуючи

конкретніумовироботи,забезпечуючиводночасдосягненняконкретнихочікуваних
результатів,зазначенихунавчальнихпрограмахокремихпредметів.

Основнимиформамиорганізаціїосвітньогопроцесузалишаютьсярізнітипи
уроків:

 формуваннякомпетентностей;
 розвиткукомпетентностей;
 перевіркита/абооцінюваннядосягненнякомпетентностей;
 корекціїосновнихкомпетентностей;
 комбінованийурок.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних
компонентів:

 кадровезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
 навчально-методичнезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
 матеріально-технічнезабезпеченняосвітньоїдіяльності;
 якістьпроведеннянавчальнихзанять;
 моніторингдосягненняучнямирезультатівнавчання(компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якостіосвіти:оновлення
методичноїбазиосвітньоїдіяльності;контрользавиконанням навчальнихпланів
таосвітньоїпрограми,якістю знань,уміньінавичокучнів,розробкарекомендацій
щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного
середовищазакладуосвіти;створеннянеобхіднихумовдляпідвищенняфахового
кваліфікаційногорівняпедагогічнихпрацівників.

Профільнасередняосвітапередбачаєобов’язковезасвоєннярівнязагальної
середньоїосвіти,стійке зацікавлення обраним профілем навчання,ерудицію,
кругозіртахристиянськийсвітоглядвідповіднодовіковихособливостей.

Діти,якіздобули базову середню освіту та успішно склали державну
підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні
розпочинатиздобуттяпрофільноїсередньоїосвітицьогожнавчальногороку.

На основіосвітньоїпрограми складено навчальний план,що конкретизує
організаціюосвітньогопроцесу.
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ЗасновниктаВласникЖитомирської
загальноосвітньоїприватноїшколи

І-ІІІступенів«Сяйво»Житомирської
області
«Благодійнийфонд»сприяння

християнськоїосвітивУкраїні»
Пасторцеркви_______Д.М.
Виноградський
«__»________________2018р.

«ПОГОДЖЕНО»
Начальникуправлінняосвіти

Житомирськоїміськоїради
_______________В.В.Арендарчук

«___»_______________2018р.

РОБОЧИЙНАВЧАЛЬНИЙПЛАН

Житомирськоїзагальноосвітньоїприватної

школиІ-ІІІступенів«СЯЙВО»

Житомирськоїобласті

на2018-2019навчальнийрік
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«УХВАЛЕНО»
Педагогічноюрадою
Житомирськоїзагальноосвітньої
приватноїшколиІ-ІІІст.«Сяйво»
Протокол№ 4від25.05.2018р.
Головапедради________Г.П.Шостенко

м.Житомир2018

Пояснювальназаписка

І.Загальнізасади
Житомирська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Сяйво»

Житомирськоїобластіздійснюєсвоюдіяльність:
 напідставіст.53КонституціїУкраїни;
 увідповідностіізЗаконамиУкраїни«Проосвіту»від05.09.2017р.№2145-VIII,

«Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та
епідемічногоблагополуччянаселення»

 відповіднодопостановКабінетуМіністрівУкраїнивід27.08.2010№778«Про
затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,від
23.11.2011р.№1392ПрозатвердженняДержавногостандартубазовоїіповної
загальноїсередньоїосвіти(іззмінами,внесенимизгіднозПостановою КМ №
538від07.08.2013);

 відповідно до «Державних санітарних правил і норм влаштування,
утриманнязагальноосвітніхнавчальнихзакладівтаорганізаціїнавчально-
виховногопроцесу»ДСанПіН5.5.2.008-01;

 напідставівласногоСтатуту.
Типнавчальногозакладу:загальноосвітняшколаІ-ІІІступенів
На2018-2019навчальнийрікзатвердженомережунавчальногозакладу -15

класів,зних:1-4класів-8,5-9класів–6,10клас-1.Орієнтовнакількістьучнів294:
1-4класи-152,5-9класи–129,10клас-13.

Мованавчанняукраїнська.
Робочийнавчальнийпланна2018— 2019навчальнийрікскладенонаоснові

статей 15,16 ЗаконуУкраїни «Прозагальнусередню освіту»,вимоглистаМОН
України від 03.07.2018 № 1/9-415 Інструктивно-методичнірекомендаціїщодо
вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та
організаціїосвітньогопроцесуу2018/2019навчальномуроці
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РобочінавчальніпланишколиІступеня:
 1класи—Державногостандартупочатковоїосвіти(2018),типовихосвітніх

програм(наказМОНУкраїнивід21.03.2018№ 268);

 2-4класи—Державногостандартупочатковоїзагальноїосвіти(2011),
типовихосвітніхпрограм(наказМОНУкраїнивід20.04.2018№ 407).

РобочінавчальніпланишколиІІступеня:
 5–9-хкласів–Типоваосвітняпрограмазакладівзагальноїсередньоїосвіти

ІІступеня(наказМОНУкраїнивід20.04.2018№ 405)

РобочінавчальніпланишколиІІІступеня:
 10клас-ТиповаосвітняпрограмазакладівзагальноїсередньоїосвітиІІІ

ступеня(наказМОНУкраїнивід20.04.2018№ 408)

ІІ.Порядоквивченняокремихнавчальнихпредметів
Робочий навчальний план включає інваріантнускладовусформовануна

державномурівні,таваріативнувякійпередбаченііндивідуальнітагруповізаняття

знавчальнихпредметів,факультативитакурсизавибором.

Враховуючи бажання батьків,освітніпотреби учнів,варіативна частина

навчальногоплану включаєпорядіззбільшенням годиннавивченняокремих

предметів інваріантноїскладовоїпредмети логіко -математичного розвитку в

початковій школі, духовно -морального спрямуваннятапредмети художньо -

естетичногоциклувосновнійшколі.

Варіативнаскладованавчальногопланурозподіленатакимчином:
Курсизавибором:

-2-4клас-Логіка

Індивідуальнітагруповізаняття,консультації:

-1-4та8-9класи-Хоровемистецтво;

-5-9класи-українськамова;

-5-9класи-математика;

-5-9клас-англійськамова.

Граничнанаповнюваністькласівтатривалістьуроківвстановлюються
відповіднодоЗаконуУкраїни"Прозагальнусереднюосвіту".
Поділкласівнагрупипрививченніокремихпредметівздійснюєтьсявідповіднодо
наказуМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід20.02.2002№ 128«Прозатвердження
Нормативів наповнюваностігруп дошкільнихнавчальнихзакладів (ясел-садків)
компенсуючого типу,класів спеціальнихзагальноосвітніхшкіл (шкіл-інтернатів),
групподовженогодняівиховнихгрупзагальноосвітніхнавчальнихзакладівусіх
типів та Порядку поділу класів на групи при вивченніокремих предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах»,зареєстрованого в Міністерствіюстиції
Українивід6березня2002рокуза№ 229/6517(зізмінами).Нагрупиподіленні6-9
класидлявивченняанглійськоїіпольськоїмовтаінформатики.

Годинифізичноїкультуриневрахованіпривизначенніграничнодопустимого

навантаження учнів відповідно до постанови Кабі¬нету Міністрів України від

23.11.2011року№ 1392"ПрозатвердженняДержавногостандартубазовоїіповної

загальноїсередньоїосвіти".
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ІІІ.Структуранавчальногорокутарежимроботишколи
Навчальний рік починається з 1 вересня та закінчується проведенням

державноїпідсумковоїатестаціївипускниківпочатковоїіосновноїшколи.
Навчальнізаняттяорганізовуютьсязасеместровоюсистемою:

Ісеместр-з1вересняпо24грудня,

ІІсеместр–з11січняпо31травня.

Впродовжнавчальногорокудляучнівпроводятьсяканікули:

Осінні–29.10.18р.по04.11.18р.

Зимові–24.12.18р.по11.01.19р.

Весняні–25.03.19р.по31.03.19р.

Рада школи спільно з управлінням освіти Житомирськоїміськоїради

приймаєрішеннящодо запровадженнякарантину,припиненнячи продовження

навчального процесу з поважних причин,щодо надання учням вихідних для

підготовкиіпроведеннядержавноїпідсумковоїатестації,зовнішньогонезалежного

оцінювання,визначаютьдатипроведеннясвята«Останнійдзвоник»тавручення

документівпроосвіту.

Школа працює у п’ятиденному режимів одну зміну,кількість часу для

додатковогоопрацюваннявизначенакожномукласузгідноДсанПіН5.5.2.008-01.

Директоршколи Г.П.Шостенко

Робочийнавчальнийплан
ЖитомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколиІ-ІІІст."Сяйво"Житомирськоїобласті

на2018-2019навчальнийрік

школаІступеня

зукраїнськоюмовоюнавчання:наказМОНУкраїнивід21.03.2018№ 268

Додаток№1

Освітнігалузі
Навчальні
предмети

Кількістьгодиннатижденьу
класах

1-А 1-Б

Інваріантнаскладова

Мовиілітератури
Українськамова 5 5
Іноземнамова
(англ)

2 2

Математика Математика 3 3
Природнича
Соціальнаі
здоров’язберігаюча
Громадянськата
історична

Ядосліджуюсвіт 7 7

Мистецтво
Музика 1 1
Образотворче 1 1
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мистецтво
Усього 20 20

Варіативнаскладова
Курсзавибором
Логіка 1 1
Груповізаняття
Хоровемистецтво
Усього 1 1
Граничнодопустименавчальне
навантаженнянаодногоучня

20 20

Фізичнакультура 3 3
Сумарнакількістьнавчальнихгодин
інваріантноїіваріативноїскладових(без
урахуванняподілунакласи)

23 23

Директоршколи Г.П.Шостенко

Робочийнавчальнийплан
ЖитомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколиІ-ІІІст."Сяйво"Житомирськоїобласті

на2018-2019навчальнийрік

школаІступеня

зукраїнськоюмовоюнавчання:наказМОНУкраїнивід20.04.2018р.№407

Додаток№1

Кількістьгодиннатижденьукласах

Освітнігалузі
Навчальні
предмети

2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б

Інваріантнаскладова

Мовиілітератури

Українськамова 7 7 7 7 7 7

Іноземнамова
(англ)

2 2 2 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4 4 4

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2

Суспільствознавство Яусвіті - - 1 1 1 1
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Мистецтво

Музика 1 1 1 1 1 1

Образотворче
мистецтво

1 1 1 1 1 1

Технології Трудовенавчання 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 1 1 1 1

Здоровяіфізична
культура

Основиздоров’я 1 1 1 1 1 1

Усього 20 20 21 21 21 21

Варіативнаскладова

Курсзавибором
Логіка 1 1 1 1 1 1

Груповізаняття
Хоровемистецтво 1 1 1 1 1 1

Усього 2 2 2 2 2 2

Граничнодопустименавчальненавантаження
наодногоучня

22 22 23 23 23 23

Фізичнакультура 3 3 3 3 3 3

Сумарнакількістьнавчальнихгодин
інваріантноїіваріативноїскладових(без
урахуванняподілунакласи)

25 25 26 26 26 26

Директоршколи Г.П.Шостенко

Робочийнавчальнийплан
ЖитомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколиІ-ІІІст."Сяйво"Житомирськоїобласті

на2018-2019навчальнийрік

школаІІступеня
зукраїнськоюмовоюнавчанняівивченняммовинаціональноїменшини

наказМОНУкраїнивід20.04.2018року№ 405
Додаток№12

Освітнігалузі Навчальніпредмети

Кількістьгодиннатижденьукласах

5-А
Дод.№12

Н.№405

5-Б
Дод.№12

Н.№405

6
Дод.№12

Н.№405

7
Дод.№12

Н.№405

Мовиілітератури

Українськамова 3,5 3,5 3,5 2,5
Українськалітература 2 2 2 2
Іноземнамова(англ) 3 3 2 2

Мованац.менш
(польс)

2 2 2 2

Зарубіжналітература 2 2 2 2

Суспільствознавств
о

ІсторіяУкраїни 1 1 1 1
Всесвітняісторія - - 1 1
Правознавство - - - -

Мистецтво Музичнемистецтво 1 1 1 1
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Образотворче
мистецтво

1 1 1 1

Мистецтво - - - -

Математика
Математика 4 4 4 -
Алгебра - - - 2
Геометрія - - - 2

Природознавство

Природознавство 2 2 - -
Біологія - - 2 2
Географія - - 2 2
Фізика - - - 2
Хімія - - - 1,5

Технології
Трудовенавчання 2 2 2 1
Інформатика 1 1 1 1

Здоров’яіфізична
культура

Основиздоров’я 1 1 1 1

Разом 25,5 25,5 27,5 29

Варіативнаскладова
Додатковийчаснапредмети
Християнськаетика 1 1 1 1
Індивідуальнітагруповізаняття
Математика 0,5 0,5 1 1
Українськамова 0,5 0,5 0,5 0,5
Англійськамова 0,5 0,5 0,5 -
Хоровемистецтво - - 0,5 0,5
Разом 2,5 2,5 3,5 3
Граничнодопустименавчальненавантаження
наодногоучня

28 28 31 32

Фізичнакультура 3 3 3 3
Сумарнакількістьнавчальнихгодинінваріантноїі
варіативноїскладових(безурахуванняподілуна
класи)

31 31 34 35

Директоршколи Г.П.Шостенко

Робочийнавчальнийплан
ЖитомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколиІ-ІІІст."Сяйво"Житомирськоїобласті

на2018-2019навчальнийрік

школаІІступеня
зукраїнськоюмовоюнавчанняівивченняммовинаціональноїменшини

наказМОНУкраїнивід20.04.2018року№ 405
Додаток№12.

Освітнігалузі Навчальніпредмети

Кількістьгодиннатижденьукласах
8

Дод.№12
Н.№664

9
Дод.№12

Н.№664

Інваріантнаскладова

Мовиілітератури

Українськамова 2 2
Українськалітература 2 2
Іноземнамова(англ) 2 2

Мованац.менш
(польс)

2 2

Зарубіжналітература 2 2
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Суспільствознавств
о

ІсторіяУкраїни 1,5 1,5
Всесвітняісторія 1 1
Правознавство - 1

Мистецтво

Музичнемистецтво - -
Образотворче
мистецтво

- -

Мистецтво 1 1

Математика
Математика - -
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2

Природознавство

Природознавство - -
Біологія 2 2
Географія 2 1,5
Фізика 2 3
Хімія 2 2

Технології
Трудовенавчання 1 1
Інформатика 2 2

Здоров’яіфізична
культура

Основиздоров’я 1 1

Разом 29,5 31

Варіативнаскладова
Додатковийчаснанавчальніпредмети
Християнськаетика 1 1
Індивідуальнітагруповізаняття
Математика 0,5 -
Українськамова 1 0,5
Англійськамова 0,5 -
Хоровемистецтво 0,5 0,5
Разом 3,5 2
Граничнодопустименавчальненавантаження
наодногоучня

33 33

Фізичнакультура 3 3
Сумарнакількістьнавчальнихгодинінваріантноїі
варіативноїскладових(безурахуванняподілуна
класи)

36 36

Директоршколи Г.П.Шостенко
Робочийнавчальнийплан

ЖитомирськоїзагальноосвітньоїприватноїшколиІ-ІІІст."Сяйво"Житомирськоїобласті
на2018-2019навчальнийрік

школаІІІступеня
зукраїнськоюмовоюнавчаннядлякласівзпоглибленимвивченнямокремих

предметів
наказМОН Українивід20.04.2018року№408

Таблиця№2

Навчальніпредмети
Кількістьгодиннатиждень

у10класітаб№2Н.№408
Інваріантнаскладова

Базовіпредмети
Українськамова 2
Українськалітература 2
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Зарубіжналітература 1
Іноземнамова 2
Мованаціоналменш(польс.мова) 2
ІсторіяУкраїни 1,5
Всесвітняісторія 1
Громадянськаосвіта 2
Математика(алгебраіпочаткианалізута
геометрія)

3

Біологіяіекологія 2
Географія 1,5
Фізикаіастрономія 3
Хімія 1,5
ЗахистВітчизни 1,5

Вибірково-обов’язковіпредмети
Технології 1
Інформатика 1
Мистецтво 1
Разом 29

Варіативнаскладова
Додатковийчаснапоглибленевивченняпредметів

Українськамова 2

Українськалітература 2

Математика 1

Англійськамова 3

Разом 6

Граничнодопустименавантаженнянаучня 33

Фізичнакультура* 2
Всього(безурахуванняподілукласунагрупи) 38

Директоршколи Г.П.Шостенко


