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ВСТУП.
Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради згідно зі Статутом, 

затвердженим наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 
25.11.2021 № 345р, це заклад освіти І-ІІ ступеня, кількість класів 14, учнів -  
312 осіб.

Освітня програма Запорізької гімназії №81 Запорізької міської ради 
окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу 
освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання 
та сформованих компетентностей, визначених Державним стандартом освіти.

Освітня програма розроблена на виконання:
Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.07.2019 № 688), Державного стандарту базової середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898

Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 
«Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів закладів загальної 
середньої освіти»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 
«Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної 
середньої освіти»;

Наказу МОН України №235 від 19.02.2021 "Про затвердження типової 
освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти".

Наказу МОН України №405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня".

Мета діяльності закладу:
- здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

(початкової, базової середньої освіти) у відповідності до установчих документів 
та чинного законодавства;

- реалізація предметного й надпредметного змісту навчання, що 
забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально 
активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими 
компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 
рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 
компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки й 
технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно- 
комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та 
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, із усвідомленням 
рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та 
фінансова грамотність);
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- забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає 
постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної 
навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

- реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо 
предметних зв’язків; наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і 
загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів.

У своїй діяльності заклад реалізує наступні завдання:
- створення в закладі безпечного освітнього середовища;
- реалізація права здобувачів освіти на доступність та якість отримання 

загальної середньої освіти на рівнях початкової, базової загальної середньої 
освіти;

- забезпечення рівного доступу до здобуття базової загальної середньої 
освіти та індивідуальної освітньої траєкторії учнів з урахуванням їх 
індивідуальних освітніх потреб;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, 
підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання громадянина України;
- формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, 
відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків 
людини і громадянина, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, 
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, 
соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 
засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 
здоров'я учнів;

- формування в учнів компетентностей, визначених Законом України 
"Про освіту" і державними стандартами, необхідних для соціалізації та 
громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху і 
самореалізації.

Особливості й умови роботи закладу 

Структура закладу освіти
У 2022/2023 н. р. в структурі закладу будуть функціонувати:
1 -4-ті класи -  початкова школа;
5-ті класи -  перший адаптивний цикл за Державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»;
6-9-ті класи -  основна школа
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Структура навчального року та режим роботи гімназії
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 

№ 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного 
стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться в 
День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.

Навчальні заняття проводяться за семестровою системою: I семестр -  з
1 вересня по 23 грудня 2022 року, II семестр -  з 09 січня по 30 червня 
2023 року.

Впродовж року учні мають канікули: осінні з 22.10.2022 по 30.10.2022, 
зимові з 24.12.2022 по 08.01.2023, весняні з 25.03.2023 по 02.04.2023.

У 2022/2023 навчальному році режим роботи -  п’ятиденний, заняття у 1 - 
9-х класах проводяться в першу зміну.

Мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів 1 -х класів
-  35 хв.; 2-4 класів -  40 хв.; 5-9 класів -  45 хв.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації 
здобувачів освіти 4-х, 9-х класів у відповідності до Порядку проведення 
державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.12.2018 №1369.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності 
в умовах воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 
№ 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного 
стану в Україні», Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», з метою належної організації освітнього процесу в умовах режиму 
воєнного стану, карантинних заходів, забезпечення доступної та якісної базової 
загальної середньої освіти, протягом 2022-2023 навчального року передбачити 
можливість організації освітнього процесу за наступними формами:

- очна -  у разі відсутності будь яких обмежень;
- змішана (як із очним, так і з дистанційним компонентами)
- дистанційна (в умовах обмежень).

Освітня програма Запорізької гімназії №81 Запорізької міської ради 
складається з 4-х частин та додатків:

Освітня програма І ступеня (1- 2 класи);
Освітня програма І ступеня (3- 4 класи);
Освітня програма ІІ ступеня (5 класи);
Освітня програма ІІ ступеня (6-9 класи);
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Освітня програма 
Запорізької гімназії №81 Запорізької міської ради

І ступеня (Нова українська школа)

Освітня програма Запорізької гімназії №81 І ступеня (початкова освіта, 1 - 
4 класи) розроблена на основі Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів 
загальної середньої освіти, на виконання Закону України «Про освіту» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження 
Державного стандарту початкової освіти (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2019 № 688); наказу Міністерства освіти і науки 
України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх 
програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»; на основі Типової 
освітньої програми для 3-4 класів, наказ Міністерства освіти і науки України від 
08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3 -4 
класів закладів загальної середньої освіти»;

Освітня програма початкової освіти Запорізької гімназії №81 (далі - 
освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 
закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової 
та повної загальної середньої освіти (далі - Державний стандарт).

Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, перелік, зміст, тривалість і 

взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів і можливі взаємозв’язки окремих 
предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також 
логічної послідовності їх вивчення (за Типовою освітньою програмою для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом Шияна Р.Б.):

•  очікувані результати навчання здобувачів освіти;
•  рекомендовані форми організації освітнього процесу;
•  опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти;
•  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою.
Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;
- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
- наступності і перспективності навчання;
- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей;
- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 

курси;
- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання
- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей.
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Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових 
компетентностей:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а 
також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 
ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 
житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками 
міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 
житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові 
ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і 
навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 
близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, 
ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 
здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 
частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 
природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 
ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження 
природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 
основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність 
безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 
компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 
необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального 
середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для 
оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та 
способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 
усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з
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іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і 
школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 
пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття 
різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе 
ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 
дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 
розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 
готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати 
свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних
цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих 
ідей, прийняття власних рішень.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 
освітньої програми рекомендується використовувати внутрішньопредметні і 
міжпредметні зв'язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 
переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 
навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 
забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 
зазначених у програмі.

З метою розвитку математичної компетентності, моделювання процесів 
та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 
житті людини у 1-4 класах за рахунок варіативної складової додається 1 год. на 
реалізацію математичної освітньої галузі «Математика»

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються на 
суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього 
індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно- 
оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. 
Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача 
у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає 
порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку 
адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують 
способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню 
відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у 
знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення учнів у 1-2-х класах підлягають вербальному, 
формувальному оцінюванню, у  3-4 класах підлягають формувальному та 
підсумковому за рівнями навчальних досягнень оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 
дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 
досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й
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запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 
ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 
до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 
можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 
не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень учнів 
з очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, 
яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу 
освіти та (або) якості освіти.

Освітня програма 
Запорізької гімназії №81 Запорізької міської ради

ІІ ступеня (5 класи)
З 2022/202 навчального року починається поетапне впровадження 

Державного стандарту базової середньої освіти (далі -  Державний стандарт), 
відповідно учні 5 класів переходять на нову модель навчання.

Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації 
освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування 
ученицями/учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, визначених 
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та 
сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції «Нова 
українська школа».

Освітню програму базової середньої освіти (5 класи) Запорізької гімназії 
№81 Запорізької міської ради розроблено відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.09. 2020 № 898 «Державний стандарт базової середньої освіти» 
та наказу МОН України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової 
освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів для 5-х класів -  1054 
годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 
навчальному плані (до Освітньої програми), які передбачають реалізацію 
освітніх галузей базового навчального плану Державного стандарту через окремі 
предмети.

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначена 
в межах заданого діапазону. Різниця між рекомендованою та мінімальною 
кількістю навчальних годин у кожній освітній галузі перерозподілена на інші 
освітні галузі.

Перерозподіл навантаження між освітніми галузями/предметами здійснено 
відповідно до мети та стратегічних завдань закладу освіти, з урахуванням запитів 
учнів і батьків, ресурсного забезпечення (кадрове, матеріально-технічне) 
гімназії.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не перевищує загальної 
кількості годин, визначеної базовим навчальним планом.
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На основі визначеного в Освітній програмі навчального плану складено 
перелік програм (модельних навчальних програм та/або навчальних програм) що 
використовуються в освітньому процесі, у тому числі навчальні програми курсів 
за вибором. Програми курсів за вибором мають відповідний гриф і входять до 
Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих МОН для використання узакладах загальної середньої освіти.

Види навчальної діяльності, запропоновані у модельних навчальних 
програмах, мають рекомендаційний характер. При розроблені навчальної 
програми педагоги визначають ті види навчальної діяльності, які будуть 
використовуватися в освітньому процесі для досягнення результатів навчання, 
визначених Державним стандартом. Педагоги можуть:

обирати види навчальної діяльності з тих, що запропоновані в модельній 
навчальній програмі;

адаптувати рекомендовані модельною навчальною програмою види 
діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти та особливостей організації 
освітнього процесу;

додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності, відповідно 
до освітніх методик і технологій, які використовує вчитель, а також наявних 
засобів навчання.

Реалізацію модельних навчальних програм забезпечують підручники з 
грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН 
від 08.02.2022 р. № 140 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти» зі змінами).

Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, 
що доповнюють зміст підручників, є необов’язковим і може мати місце в 
освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення 
перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на 
фінансове забезпечення.

На основі навчальної програми предмета (інтегрованого курсу) вчитель 
складає календарно-тематичний план, який має орієнтувати в послідовності 
розгортання програмового змісту і формування очікуваних результатів 
навчання, забезпечуючи при цьому цілісність і системність навчання. Г оловним 
завданням для вчителя є врахування обов’язкових результатів навчання, 
визначених Держаним стандартом для адаптаційного циклу (5-6 класи), і 
надання змоги досягти запланованих результатів. Обов’язкові результати 
навчання описуються у Державному стандарті через конкретні результати та 
відповідні орієнтири для оцінювання і мають бути досягнуті протягом двох років 
опанування навчального предмета чи інтегрованого курсу освітньої галузі. Тому 
надзвичайно важливого значення набуває розподіл конкретних освітніх 
результатів, визначених Державним стандартом, у межах навчального року в 5
х класах.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів 5 
класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту 
базової середньої освіти, у семестровому оцінюванні враховуютьсярезультати
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контролю груп загальних результатів навчання. У календарно-тематичному 
плані визначається відповідність кожного очікуваного результату, якого 
необхідно досягти на уроці, певній групі загальних результатів, визначеній 
Державним стандартом.

Календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній 
формі і може бути об’єднано з навчальною програмою в один документ.

Вчитель має академічну свободу, що надає йому право самостійно обирати 
програмне забезпечення, методи та форми організації освітнього процесу, 
конструювати урок так, щоб учні могли самостійно відкрити нові для себе 
знання, опанувати нові навички, розвинути свою компетентність

Під час реалізації навчальної програми вчитель надає учням чіткі 
інструкції щодо очікуваних результатів навчання, застосовувати особистісно- 
орієнтований підхід, що може бути забезпечений передусім вибором відповідних 
тем навчальних проєктів та ролей у груповій діяльності. Методичні прийоми, які 
використовуються на уроках, обирати з урахуванням вимог до результатів 
навчально-пізнавальної діяльності, що відображені в Державному стандарті і 
навчальній програмі.

Сукупність модельних та/або навчальних програм в освітній програмі 
закладу має охоплювати досягнення учнями результатів навчання з усіх 
визначених Державним стандартом освітніх галузей.

Оцінювання учнів 5 класів у 2022/2023 навчальному році здійснюється 
відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 1.04.2022 № 289. Ці рекомендації розроблені для учнів 
5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту 
базової середньої освіти.

Освітня програма 
Запорізької гімназії №81 Запорізької міської ради

ІІ ступеня (6-9 класи)

Освітню програму базової середньої освіти (6-9 класи) Запорізької гімназії 
№81 Запорізької міської ради розроблено відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 23. 11. 2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від
20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти (далі - Освітня програма) 
окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти 
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти 
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової 
та повної загальної середньої освіти (далі -  Державний стандарт).
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 
навчальних планах (таблиці до освітньої програми), які передбачають
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реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту 
через окремі предмети.

У поточному навчальному році відповідно до п. 2 наказу МОН України від
20.04.2018 № 405 через перерозподіл годин інваріантної складової
запроваджено:

у 6-9-х класах підсилено предмет «Історія України» на 1 год. та 0,5 год. з 
метою розуміння процесів у суспільстві крізь призму історії своєї країни;

у 6-му класі підсилено предмет «Математика» (0,5 год.), у 7-х класах -  
предмет «Г еометрія» (0,5 год.), у 8-х класах предмет «Г еометрія» (0,5 год.), у 9
му класі ( підсилено предмет «Г еометрія» (0,5 год.) з метою формування у учнів 
математичної компетентності;

у 7-х класах підсилено предмет «Хімія» на 0,5 год. з метою формування 
дослідницьких умінь і навичок, розвитку мислення, спостережливості і 
допитливості на початку вивчення предмету.

Освітня галузь «Мистецтво» у 6-9 класах реалізується інтегрованим 
курсом «Мистецтво».

Варіативна складова навчального плану визначається в гімназії 
самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 
індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально - 
методичного та кадрового забезпечення закладу.

У 2022/2023 н. р. варіативна складова навчальних планів 
використовується:

по 1 год. на вивчення курсу за вибором для учнів 6-х класів «Етика» з 
метою формування позитивного ставлення й мотивацію до застосування моделей 
поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та 
людства в цілому;

для учнів 8-9 класів класів «Креслення» з метою формуванню в учнів 
просторового мислення, розвитку їхніх технічних здібностей

У разі підсилення предметів інваріантної складової розподіл годин на 
вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем 
самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані. Вчитель зазначає 
проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на 
підсилення якого використано зазначені години.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани гімназії 
містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом 
навчальних планів Типової освітньої програми.

Оцінювання учнів 6-9 класів у 2022/2023 навчальному році здійснюється 
за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних 
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 
діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При 
цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня 
(учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 
складність змісту тощо.
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Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих 
семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від 
оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: 
важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та 
складність змісту; динаміка особистих навчальних досягнень учня/ учениці з 
предмета протягом року; уміння застосовувати учнем/ученицею набутих 
протягом навчального року знань тощо.

Семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 
3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів; пункти 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) 
закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

У випадках, що не зазначені у методичних рекомендаціях Міністерства 
освіти і науки України, рішення щодо оцінювання результатів навчання 
здобувачів освіти, приймає вчитель, керуючись правом на автономію у 
професійній діяльності. За потреби, це рішення погоджується з керівником 
закладу освіти.

Опис очікуваних результатів навчання за освітніми галузями
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 
галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 
компетентностей учнів:

початкових класів:
1. Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 
пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, 
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 
самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 
життєвих ситуаціях;

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в 
різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, 
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання 
іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння 
навичками міжкультурного спілкування;

3. Математична компетентність, що передбачає виявлення простих 
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів 
та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і 
суспільному житті людини;

4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 
нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, 
формулювати припущення і робити висновки на основі проведених 
дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та 
дослідження;
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5. Інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін 
у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, 
умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують 
подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, 
відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6. Екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 
екологічного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання природних 
ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку 
суспільства;

7. Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 
основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність 
безпечного та етичного використання засобів інформаційно- 
комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8. Навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями та 
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 
навчального середовища, отримання нової інформації з метою 
застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 
навчальних цілей та способів їх досягнення,навчання працювати 
самостійно і в групі;

9. Громадянські та соціальні компетентності, пов»язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу 
життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають 
співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в 
житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в 
конфліктних ситуаціях, пов»язаних з різними проявами дискримінації, 
цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як 
громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров»я і 
збереження здоров»я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10.Культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтва) 
шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 
особистості;

11. Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 
ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 
організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення 
етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 
ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 
системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обгрунтовувати 
позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
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5-9 класи
№
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; 
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 
електронного спілкування.
СТАВЛЕННЯ: критично оцінювати інформацію та 
використовувати її для різних 
потреб;висловлювати свої думки, почуття та 
ставленя; адекватно використовувати досвід, набутий 
у вивченні рідної мови та інших навчальних 
предметів, розглядаючи його як засібусвідомленого 
оволодінняіноземною мовою; обирати й 
застосовувати доцільні комунікативністратегії 
відповідно до різних потреб; ефективно 
користуватися навчальними стратегіями для 
самостійного вивчення іноземних мов.
НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ: підручники, словники, 
довідкова література, мультимедійні засоби, 
адаптовані іншомовні тексти.
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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 
оборонногопотенціалу 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 матемактичних 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
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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; 
зацікавленність у пізнанні світу; прагнення до 
вдосконалення результатів своєї діяльності. 
НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ: моделювання власної 
освітньої траєкторії.

7 Ініціативність та 
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 
життївого завдання.
СТАВЛЕННЯ: ініціативність, відповідальність, 
упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 
-  це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 
підтримка конструктивних ідей 
інших. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ: завдання 
підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

8 Соціальна і
громадянська
компетентності

УМІННЯ: висловлювати власну думку, слухати і 
чути інших, оцінювати аргументи та змінювати 
думку на основі доказів; аргументувати та 
відстоювати свою позицію; ухвалювати 
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 
співпрацювати в команді виділяти та виконувати 
власну роль в командній роботі; аналізувати власну 
економічну ситуацію, родинний бюджет; 
орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 
основі чітких критеріїв,
робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. 
СТАВЛЕННЯ: ощадливість і поміркованість; рівне 
ставлення до інших незалежно від статків, 
соціального походження; відповідальність за спільну 
справу; налаштованість на логічне обґрунтування 
позиції без передчасного переходу до 
висновків; повага до прав людини, активна позиція 
щодо боротьби із дискримінацією.
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НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ: завдання соціального 
змісту.

9 Обізнаність і 
самовираження у 
сфері культури

УМІННЯ: грамотноі 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, схем, текстів 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. 
СТАНОВЛЕННЯ: усвідомлення взаємозв'язку 
кожного окремого предмета та екології на основі 
різних даних; ощадне та бережливе відношення до 
природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання 
санітарних норм побуту; розгляд порівняльної 
характеристики щодо вибору здорового способу 
життя; власна думка та позиція до зловживань 
алкоголю, нікотину тощо.
НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ: навчальні проєкти, 
завдання соціально-економічного, екологічного 
змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності 
здорового способу життя.

Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі вміння:
№
з/п

Наскрізні
вміння

Що передбачається

1 Читати з 
розумінням

Здатність до емоційного, інтелектуального, 
естетичного сприймання і усвідомлення 
прочитаного, розуміння інформації, записаної 
(переданої) у різний спосіб або відтвореної 
технічними пристроями, що охоплює, зокрема, 
уміння виявляти приховану і очевидну інформацію, 
висловлювати припущення, доводити надійність 
аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами
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та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, пов’язані з 
розумінням тексту після його аналізу і добору 
контраргументів

2 Висловлювати 
власну думку в 
усній і
письмовій формі

Словесно передавати власні думки, почуття, 
переконання, зважаючи на мету та учасників 
комунікації, обираючи для цього відповідні 
мовленнєві стратегії

3 Критично і
системно
мислити

Визначати характерні ознаки явищ, подій, ідей, їх 
взаємозв’язків, уміння аналізувати та оцінювати 
доказовість і вагомість аргументів у судженнях, 
зважати на протилежні думки та контраргументи, 
розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати 
спроби маніпулювання даними, використовуючи 
різноманітні ресурси і способи оцінювання якості 
доказів, надійності джерел і достовірності 
інформації

4 Здатність
логічно
обгрунтовувати
позицію

Здатність висловлювати послідовні, несуперечливі, 
обґрунтовані міркування у вигляді суджень і 
висновків, що є виявом власного ставлення до подій, 
явищ і процесів

5 Діяти творчо Креативне мислення, продукування нових ідей, 
доброчесне використання чужих ідей та їх 
доопрацювання, застосування власних знань для 
створення нових об’єктів, ідей, уміння 
випробовувати нові ідеї

6 Виявляти
ініціативність

Активний пошук і пропонування рішень для 
розв’язання проблем, активну участь у різних видах 
діяльності, їх ініціювання, прагнення до лідерства, 
уміння брати на себе відповідальність

7 Конструктивно
керувати
емоціями

Здатність розпізнавати власні емоції та емоційний 
стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно 
реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції 
можуть допомагати і заважати в діяльності, 
налаштовуючи себе на пошук внутрішньої 
рівноваги, конструктивну комунікацію, 
зосередження уваги, продуктивну діяльність

8 Оцінювати
ризики

Вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, 
зважаючи на істотні фактори

9 Приймати
рішення

Здатність обирати способи розв’язання проблем на 
основі розуміння причин та обставин, які призводять 
до їх виникнення, досягнення поставлених цілей з 
прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків 
та наслідків

10 Розв’язувати
проблеми

Вміння аналізувати проблемні ситуації, 
формулювати проблеми, висувати гіпотези,
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практично їх перевіряти та обґрунтовувати, 
здобувати потрібні дані з надійних джерел, 
презентувати та аргументувати рішення

11 Співпрацювати з 
іншими

Вміння обґрунтовувати переваги взаємодії під час 
спільної діяльності, планувати власну та групову 
роботу, підтримувати учасників групи, допомагати 
іншим і заохочувати їх до досягнення спільної мети

Форми організації освітнього процесу.

Для очікуваних результатів навчання, окреслених в межах кожної галузі, 
використовуються інтерактивні форми і методи навчання -  дослідницькі, 
інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, 
моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

• 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, інтегровані уроки, проблемний урок, 
відео-урок, прес-конференції, ділові ігри тощо.

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.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з 

наступних компонентів:
• кадрове забезпечення освітньої діяльності;
• навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
• якість проведення навчальних занять;
• моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей);
• моніторинг та оптимізація соціально-психологічного 

середовища навчального закладу;
• контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо 
їх покращення.
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Організація навчання осіб з особливими освітніми потребами
На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від
15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), 
листів МОН України «Про організацію інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 -  384, від
25.09.2012 року № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя», 
наказу МОН України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження Примірного 
положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з 
особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної 
освіти», висновків ІРЦ Запорізької міської ради про комплексну психолого- 
педагогічну оцінку розвитку дитини, заяв батьків та з метою реалізації права 
дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх 
соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створені 9 класів з 
інклюзивним навчанням, де навчаються 20 учнів з особливими освітніми 
потребами.

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми 
потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в 
індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального 
навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з 
особливими освітніми потребами.
Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану 
закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми з урахуванням 
рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно- 
ресурсного центру.
Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів, послідовність їх 
вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за 
роками навчання, а також тижневу кількість годин.
Для проведення корекційно-розвиткових занять(предметів) в індивідуальному 
навчальному плані учня передбачається від 2 до 8 годин на тиждень (кількість 
годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно- 
ресурсні центри).
Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого 
навчального навантаження в індивідуальному навчальному плані для дитини з 
особливими освітніми потребами.

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента 
вчителя.

Протягом усього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, 
методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками 
психологічної служби (практичним психологом, соціальними педагогами) 
закладу та педагогічними працівниками.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з 
урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально -пізнавальної діяльності,
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динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує 
асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних 
навчальних програм та планів, адаптує навчальні матеріали з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 
особливими освітніми потребами.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 
здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 
обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з 
урахуванням її інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану їх 
здоров’я.

Додатки до освітньої програми (1-8)
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Додаток 1

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ I СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р.

Мова викладання -  українська

Типова освітня програма для закладів загальної середньої 
розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна.

Наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Навчальні предмети
Кількість годин на 
тиждень у класах

1-А (інклюзивне 
навчання)

І.Інваріантна складова
Українська мова 5
Англійська мова І гр. 
Німецька мова ІІ гр

2

Математика 3
Я досліджую світ 7
Мистецтво 2
Фізична культура 3

Разом 19+3ф
2.Варіативна складова
2.1.Додатковий час на 

індивідуальні та групові 
заняття

1

Математика 1
Гранично допустиме тижневе 
навчальне навантаження на 
учня

20

Всього фінансується (без 
урахування поділу класів на 
групи)

23

освіти,
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Додаток 2

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ I СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р.

Мова викладання -  українська
Типова освітня програма для закладів загальної середньої 

розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна.
Наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Навчальні предмети
Кількість годин 
на тиждень у 
класах
2-А (інклюзивне 

навчання)
І.Інваріантна складова
Українська мова 5
Англійська мова І гр. 
Німецька мова ІІ гр

3

Математика 3
Я досліджую світ 8
Мистецтво 2
Фізична культура 3

Разом 21+3ф
2.Варіативна складова
2.1.Додатковий час на 

індивідуальні та групові 
заняття

1

Математика 1
Гранично допустиме тижневе 
навчальне навантаження на 
учня

22

Всього фінансується (без 
урахування поділу класів на 
групи)

25

освіти,

23



Додаток 3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ I СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р

Мова викладання -  українська
Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, 

розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна.
Наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Навчальні предмети
Кількість годин 
на тиждень у 
класах
3-А (інклюзивне 

навчання)
І.Інваріантна складова
Українська мова 5
Англійська мова І гр. 
Німецька мова ІІ гр

3

Математика 4
Я досліджую світ 7
Інформатика 1
Мистецтво 2
Фізична культура 3

Разом 22+3ф
2.Варіативна складова
2.1.Додатковий час на індивідуальні 

та групові заняття
1

Математика 1
Гранично допустиме тижневе 
навчальне навантаження на учня

23

Всього фінансується (без 
урахування поділу класів на групи)

26

24



Додаток 4

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ I СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р

Мова викладання -  українська
Типова освітня програма для закладів загальної середньої 

розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна.
Наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Навчальні предмети
Кількість годин на 
тиждень у класах
4-А, 4-Б (інклюзивне 

навчання)
І.Інваріантна складова
Українська мова 5
Англійська мова І гр. 
Німецька мова ІІ гр

3

Математика 4
Я досліджую світ 7
Інформатика 1
Мистецтво 2
Фізична культура 3

Разом 22+3ф
2.Варіативна складова
2.1.Додатковий час на 

індивідуальні та групові 
заняття

1

Математика 1
Гранично допустиме тижневе 
навчальне навантаження на 
учня

23

Всього фінансується (без 
урахування поділу класів на 
групи)

26

освіти,

25



Додаток 5

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ II СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Мова викладання -  українська
Додаток 3 до наказу МОН України від 19.02.2021 № 235 (НУШ)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5-А 5-Б

Мовно-літературна Українська мова 4 4
Інтегрований курс літератур 
(української та зарубіжної) 3,5 3,5
Англійська І група 
НімецькаІІгрупа

3,5 3,5

Громадянська та 
історична

Інтегрований курс 
Україна і світ: вступ до історії та 

громадянської освіти

1 +0,5 1+0,5

Мистецька Інтегрований курс 
«Мистецтво»

2 2

Математична Математика 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо 

природу»
2 2

Технологічна Технології 2 2
Інформатична Інформатика 1,5 1,5

Соціальна і 
здоров’язбережуваль 

на

Інтегрований курс 
«Здоров’я, безпека та добробут»

1 1

Етика 0,5+0,5 0,5+0,5
Фізична культура Фізична культура 3 3

Разом (без фізичної культури+фізична культура) 26+1+3 26+1+3

Додаткові години для проведення 
індивідуальних консультацій та групових занять
Технології 1 1

Г ранично допустиме навчальне навантаження 28 28
Всього (без фізичної культури+фізична культура; без 
урахуванням поділу класів на групи)

28+3 28+3

26



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ II СТУПЕНЮ на 2022/2023 н.р.

Додаток 6

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Мова викладання -  українська
таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

І.Інваріантна складова 6-А
(інклюзивне
навчання)

7-А, 7-Б 
(інклюзивне 

навчання)
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5

Українська література 2 2
Англійська І група 
Н імецькаІІгрупа

3 3

Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1+1 1+0,5

Всесвітня історія 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1

Образотворче мистецтво 1 1
Математика Математика 4+0,5

Алгебра 2
Геометрія 2+0,5
Біологія 2 2

Г еографія 2 2
Ф ізика 2
Х імія 1,5+0,5

Технології Трудове навчання 2 1
Інформатика 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 26,5+1,5+3 28+1,5+3

2.1. Курси за вибором:
Етика 1

2.2. Додаткові індивідуальні та групові 
заняття
Трудове навчання 1 1

Г ранично допустиме навантаження на учня 31 32
Всього фінансується (без урахуванням поділу 
класів на групи)

30+3 30,5+3

27



Додаток 7

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ II СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Мова викладання -  українська
таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень

І.Інваріантна складова 8-А 8-Б
Мови і літератури Українська мова 2 2

Українська література 2 2
Англійська І гр. Німецька ІІгр 3 3
Зарубіжна література 2 2

Суспільствознавство Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1

Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2

Геометрія 2+0,5 2+0,5

Природознавство

Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2 2
Хімія 2 2

Технології
Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2

Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3

Разом 28,5+1+3 28,5+1+3
2. Варіативна складова
2.1 Предмети за вибором

Креслення 1 1
2.3 Додаткові індивідуальні та групові заняття

Трудове навчання 1 1
Г ранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахуванням поділу класів на 
групи)

31,5+3 31,5+3

28



Додаток 8

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ II СТУПЕНЮ НА 2022/2023 н.р.

Запорізька гімназія №81 Запорізької міської ради

Мова викладання -  українська
таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень

І.Інваріантна складова 9-А
Мови і літератури Українська мова 2

Українська література 2
Перша мова
(англійська І гр./німецька ІІ гр.)

2

Друга мова
(німецька І гр./англійська ІІ гр.)

2

Зарубіжна література 2
Суспільствознавств
о

Історія України 1,5+0,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1

Мистецтво Мистецтво 1
Математика Алгебра 2

Геометрія 2+0,5

Природознавство

Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 2

Технології
Трудове навчання 1
Інформатика 2

Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3

Разом 31+1+3
2. Варіативна складова
2.2 Курси за вибором

Креслення 1
2.3 Додаткові індивідуальні та групові 

заняття
-

Г ранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахуванням поділу класів на 
групи)

33+3

29


