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Освітня програма гімназії Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова Шевченківського району м. Києва розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 

1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 

28.11.2019р. № 1493, листа МОН України від 20.08.2018 № 1/9-504 «Щодо 

експериментального впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» 

1. Призначення гімназії та засіб його реалізації 

Гімназія Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова заклад середньої освіти ІІ – ІІІ ступеня ( 5 – 11 клас). Гімназія 

має на меті забезпечення умов для одержання широкої загальноосвітньої 

підготовки та різнобічного розвитку  здібних та обдарованих учнів, їх 

морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку, 

виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, 

вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками 

соціального прогресу. 

Гімназія є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує 

рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти 

на наступних її етапах, вона є одним із шляхів реалізації єдиної мети і завдань 

шкільної освіти на основі функціонування різних типів загальноосвітніх 

навчальних закладів, застосування різних педагогічних систем і педагогічних 

технологій. 

Кінцевий результат роботи гімназії –  досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти, готовність її випускника до навчання у вищому 

закладі освіти як в Україні так і за кордоном. 

Згідно зі Статутом гімназії навчання реалізується за двома профілями: 

іноземної філології (поглиблене вивчення англійської мови) та математичним 

(поглиблене вивчення математики та англійської мови).  



2. Реалізація освітньої програми в 2019 – 2020 навчальному році 

Діяльність педагогічного колективу гімназії була направлена на реалізацію 

освітньої програми, основних напрямків Концепції діяльності та розвитку 

гімназії, плану роботи гімназії на 2019-2020 н.р. 

Інтерактивним стрижнем навчання в гімназії є інформаційні технології, 

різноманітні форми, методи навчання. Урок приймає різноманітні форми. 

 За Державним стандартом повної загальної середньої освіти завданнями 

освітньої галузі “Мови і літератури” в школі є «…формування гуманістичного 

світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних 

рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової 

спільноти».  

Невіддільна ознака мовної особистості – почуття національної гідності. 

Така гідність ґрунтується на глибокому знанні історії, культури, літератури 

рідного народу. Любов і повага до державної мови. 

Задля розкриття можливостей школярів, їхнього творчого потенціалу, 

навчання здійснювалося на рівноправних засадах, на уроках вчителями була 

створена атмосфера довіри та ситуації успіху. 

Цього навчального року були впроваджені різноманітні методи й прийоми 

для стимулювання та розвитку творчих здібностей учнів, формування творчої 

особистості, уникаючи подання готового матеріалу. 

Види робіт, форми, методи й прийоми були вибрані з огляду на мету 

кожного уроку, тип уроку, зміст матеріалу, вікові особливості учнів, рівень 

їхньої підготовки. 

Уроки української мови та літератури зумовлюють застосування таких 

підходів у викладанні:  

 комунікативно-діяльнісного підходу (забезпечує усвідомлення 

учнями комунікативної функції мови: усі мовні теми підкріплені 

практичними навичками, мовленнєвими завданнями для того, щоб 

учні знали, як застосовувати матеріал у житті);  

 особистісно-зорієнтованого підходу (навчання спрямоване на 

саморозвиток, самоосвіту й самореалізацію особистості: на початку 



уроку відбувається планування діяльності, визначення мети уроку 

разом із учнями, а також обов’язкова рефлексія вкінці уроку); 

 компетентнісного підходу (відбувається не лише оволодіння 

знаннями, а й ефективне використання їх на практиці задля 

вирішення практичних проблем: втілення підходу спирається на 

певні компетентності, зокрема спілкування державною мовою, 

інформаційно-цифрова, математична (для вивчення фонетики, 

рахування кількості звуків, букв; також обчислення кількості частин 

мови в тексті для подальшого визначення їхньої ролі); екологічна 

грамотність, обізнаність у сфері культури. Здебільшого елементи цих 

компетентностей знаходять вияв у дидактичному матеріалі до уроку 

та обговоренні цих питань). 

На уроках української мови та літератури були застосовані й впроваджені 

такі форми, методи й прийоми роботи: 

1. Робота в парах  

 обговорення матеріалу; 

 робота над опрацюванням тексту; 

 запитання комусь із однокласників; 

 створення діалогів та інсценізація їх; 

 редагування письмової роботи, оцінювання один одного. 

2. Робота в малих групах  

 обговорення дискусійних тем; 

  доповнення пропущеного матеріалу в таблицях; 

  метод «Акваріум» (наприклад, засвоєння теоретичного матеріалу 

про види іменників в групах з подальшою презентацією для інших 

груп); 

 Створення ментальних карт (наприклад, за темою «Кріпацькі 

пісні в українській літературі» учні в групах на плакатах 

заповнювали основні відомості з матеріалу). 

3. Фронтальна робота  



 метод «Мікрофон»;  

 «Незавершене речення»;  

 «Обери правильне» (робота з картками, які учні піднімають, 

наприклад, обравши апостроф чи знак м’якшення для 

вивчення орфографії);  

 «Дерево рішень»; 

  «Коло знань» (наприклад, використання для усвідомлення 

спільного та відмінного для вивчення видів присудків). 

4. Ігрові елементи в навчанні 

 рольова-гра; 

 урок-вікторина (поглиблення матеріалу з теми «Лексика 

іншомовного походження»); 

 перевтілення в учителя та учня задля повторення матеріалу; 

 читання за ролями; 

 драматизація уривків із творів. 

Також були використані такі методи і прийоми: «Мозковий штурм», 

«Мовна дуель», «Спіймай помилку», словесне малювання, словесний ланцюжок, 

метод проблемних запитань, прийом асоціацій, «Зайве слово», «Сходи», 

ілюстрації до твору, гра «Світлофор» (з кольоровими картками), гра «ТАК-НІ», 

інтерв’ю літературного героя та інші. 

Під час дистанційного навчання були використані платформи «Moodle»,  

«Googleclassroom», де створювалися онлайн-тести, онлайн-завдання. Також 

з’явився досвід проведення онлайн-уроків у програмі «Zoom» із використанням 

мультимедійних презентацій. 

Усі перераховані види робіт вплинули на підвищення інтересу учнів до 

навчання, покращили навички працювати самостійно, ділитися думкою з 

однокласниками під час роботи в парі, в групах, розвивати критичне мислення 

та творчі здібності кожного школяра. 

 



На уроках природничо-математичного циклу учні користувалися різними 

джерелами інформації, зокрема використовували сучасні інформаційні ресурси 

для підготовки  проектів, доповідей, рефератів, презентацій, повідомлень.  Така 

форма роботи спонукала до аналізу і визначення домінуючих та другорядних 

факторів і чинників, що мають значення для перебігу певного процесу та 

впливають на результат; працювати в колективі, здійснювати поділ завдання на 

складові, розподіляти функції та обов’язки між членами групи відповідно до 

рівня набутих знань та сформованих умінь; вести діалог, узагальнювати 

інформацію, приймати рішення. 

Учні 10-11  класів повинні вміти будувати і досліджувати математичні 

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

допомогою математичних об’єктів, відповідних математичних задач 

(використання на уроках таблиць, презентацій, розгорток фігур, самих фігур та 

іншої наочності). 

Для перевірки засвоєних знань використовуються самостійні роботи, 

невеличкі тести на знання теоретичного матеріалу, математичні диктанти.  

Учні працюють над прикладними задачами,  такі, що містять знання з 

деяких наук. Наприклад математика+фізика, біологія+математика, 

хімія+математика,  математика+економіка.  

З урахуванням введенням карантинної ситуації з березня місяця зручними 

сервісами , які дозволяють здійснити організацію навчального процесу стали 

дистанційні платформи Class, «Мій клас», Google, Середовища та додатки для 

співпраці та оцінювання - «Єдина школа», e-schools.info, використання 

електронних журналів. Чудову можливість проводити відеозустічі з учнями, 

опитування учнів, пояснення завдань, нового матеріалу, консультації, відео 

уроки, конференції для обміну досвідом, вебінари забезпечив додаток ZOOM , 

зручним є при цьому не тільки спілкування, а і демонстрація презентацій, 

навчальних відео, карт, схем, таблиць, дослідів та інше. 

Щоб допомогти учням краще запам’ятати матеріал використовували 

різноманіті інтерактивні сервіси з географії. Сервіси Google – від Google Maps та 

Street View до Arts&Culture – можна використовувати для закріплення матеріалу 



з багатьох тем. Earthcam.com – на порталі зібрана колекція вебкамер 

встановлених у всіх містах світу, від США до Таїланда. Можна використати в 

10-му класі при розгляді країн та регіонів. 7 чудес України – всеукраїнський 

просвітницький проект. Його задум — показати Україну з боку не пересічності 

та унікальності у природному та історико-культурному форматі. А головна мета 

— формування привабливості країни як для зовнішнього, так і внутрішнього 

туризму. Відеофільми показували учням на уроках в межах програми 8-9-х 

класів. Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних 

географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати 

розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш 

визначних географічних об`єктів до найдрібніших. Програма підійде для 

засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в 

світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; 

озера, моря; острови; Атлас пазлів National Geographic. Кожна з колекцій пазлів 

є онлайн-картою континенту або країни. Тут дуже багато цікавих карт та 

неймовірних історій, які використовували з учнями на закріплення матеріалу з 

різних для 10 -11-х класів. На порталі Національного географічного товариства 

представлений великий вибір інтерактивних завдань. Карти, з допомогою яких 

можна здійснювати віртуальні мандрівки. В цьому ж розділі Еarthpulse 

ознайомлення з проблемами населення.  

За 2019-2020 навчальний рік у навчанні  біології здійснювалась переорієнтація  

на формування в учнів умінь та навичок самостійного пізнання і розвиток творчих 

здібностей школярів. Це зумовило необхідність пошуку способів підвищення 

ефективності традиційних чи запровадження нових сучасних активних та 

інтерактивних методів навчання біології, якi передбачають активізацію самостійної 

роботи учнів щодо здобуття знань i формування досвіду творчої діяльності. Як і в будь 

якому іншому предметі інформаційний компонент передбачав оволодіння учнями 

необхідною інформацією, термінологією. Учень має оволодіти умінням розбиратися в 

інформації (сортувати, прогнозувати) i здобувати її як у процесі навчання так і 

самостійно. Для цього серед учнів 7-11 класів застосовувались випереджуючі завдання, 



невеликі виступи на уроках з приводу  питань профілактики захворювань, сучасних 

наукових досягнень та подій в суспільстві (виставки  «Тіло людини» тощо).   

Дiяльнiсний компонент освіти зумовлений необхідністю формування ділової, 

творчої особистостi, а не iнтелектуально інертної, соціально пасивної слухняної істоти. 

Вiдповiдно до потреб i цілей кожен вчитель щось змінює в предметі, тобто трансформує 

його в iнший стан. У навчаннi біології такий характер має самостійне виконання 

лабораторних досліджень, письмових i усних завдань, проведення пошукової роботи 

за завданням учителя і особисте розв’язування навчальних i життєвих проблем 

тощо.  

Виконання невеликих проектів дає учням практичні навички в організації 

власної діяльності, дає змогу під наглядом учителя контролювати своє навчання 

і покращувати його результативність, створює можливості для співпраці учнів 

один з одним.  

Неодмінно допомагає набути практичних навичок публічної презентації та 

захисту своїх надбань та досягнень, це зрозуміли вже й семикласники. 

Екскурсії в зоопарк восени (участь в зооуроках) та нові ситуації слугували 

для учнів конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечували 

основу для високого рівня абстрагування й мислення, зацікавлювали та 

захоплювали, допомагали пов'язати навчання з досвідом реального життя, 

давали шанс реального застосування знань. 

Тобто, навчання йшло, головним чином не на повідомлення готових знань, їх 

запам'ятовування i вiдтворення, а на органiзацiю учнiв для самостійного здобування 

знань, засвоєння умінь і навичок у процесі пізнавальної і практичної  діяльності. 

На період дистанційного навчання для 10-11 класів пропонувались тести 

онлайн, інтерактивні вправи, перегляд відеофрагментів, розвиваючі та 

узагальнюючі ігри в презентаціях ppt., оскільки сприяли розвитку навичок 

критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів, кращому засвоєнню 

матеріалу, бо важливо впливати не лише на свідомість учня, а й на його почуття, 

емоції та волю. 



Основним завданням навчання іноземних мов є формування  готовності до 

міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, 

визначених навчальною програмою.  

Під час навчання іноземної мови було реалізовано такі мовленнєві функції: 

• описувати, розповідати, характеризувати   

• запитувати та надавати інформацію  

• розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації  

• пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію  

• висловлювати свої враження, почуття та емоції  

• аргументувати свій вибір 

• надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації  

• висловлювати своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей  

• порівнювати події, факти, явища  

• висловлювати свої почуття та емоції  

• приймати або відхиляти пропозицію  

• аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку  

• вести дискусію, привертаючи увагу співрозмовника  

• висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду  

В процесі роботи досить ефективними виявилися такі форми роботи: 

індивідуальна, парна, групова й робота в команді. Також було використано такі 

підходи як: TBL (Task-based learning/навчання, що базується на завданнях), РРР 

(Presentation-Practice-Production/Представлення-Практика-Продукування), 

лексичний метод (Lexical Approach), метод функцій (Functional Approach), 

комунікативні методи (Communicative Approaches), TPR(Total Physical Response 

- повне фізичне відтворення), сугестивне відкриття (Guided discovery), сontent-

based learning (навчання, що базується на змісті), CLIL (Content and Language 

Integrated Learning/навчання мови через інтеграцію. 

Особливу увагу приділялась використанню прийомів формування 

критичного мислення, зокрема: займи позицію, сенквейн, читання з маркуванням 

(я це знав/це нове для мене/це неочікувано для мене/ я хочу дізнатись більше), 

товсті/тонкі запитання, метод ПМЦ (плюс/мінус/цікаво) – застосовувала в кінці 



уроку для підведення підсумків, таблиця «З-Х-Д» (I knew/I want to know/I have 

known).  

В процесі дистанційного навчання було використано «інтерактивні 

технології» (використання цифрового підручника та он-лайн робочого зошита до 

НМК Gateway, інтерактивної платформи Macmillan Practice Online до НМК Laser,  

інтерактивної платформи My English Lab) . Також було використано такі платформи 

для дистанційного навчання як Google Classroom та Zoom. З метою оцінювання 

навчальних досягнень учні пройшли тестування у системі MELTS  від Macmillan 

Education. 

Отже, вищезазначені інноваційні технології навчання в оволодінні іноземною 

мовою сприяли як вдосконаленню процесу формування іншомовної комунікативної 

компетенції учнів, так і розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, набуття 

особистісно значущих знань і вмінь. 

Програма вивчення німецької мови передбачає формування мовних та 

мовленнєвих навичок та вмінь в межах соціально значимих надпредметних тем, що 

сприяють формуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях і визначені програмою 

як  наскрізні лінії. 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» реалізується в межах 

тем «Тварини», «Наш зоопарк» (Planet 1), «Учнівський турнір», «Ралі до дня 

народження», «Скоро канікули» (Planet 2), «Це я люблю», «Екскурсійний день», 

«Проект «Охорона тварин» (Planet 3) і підсилює формування в учнів соціальної 

активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля; 

усвідомлення важливоcті сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку 

суспільства; готовність дбайливо й відповідально ставитися до довкілля, брати 

участь у вирішенні питань навколишнього середовища. Вона формує в учнів 

готовність оцінювати наслідки діяльності людини на оточуюче середовище та 

усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями.Наскрізна лінія 

«Громадянська відповідальність» реалізується в межах тем «Родинний конкурс», 

«Новенька», «Перший день у школі», «Друзі», «Йдемо разом?», «Блошиний ринок» 

(Planet 1), «Наш гість», «Вільний час молоді», «У місті», та ін. (Planet 2), «Ким 

стати?», «Моє захоплення - моя професія», «Вчаться не тільки у школі» та ін. (Planet 



3) і покликана забезпечити розвиток соціальної й громадянської компетентностей, 

сформувати члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його 

функціонування, а також важливість національної ініціативи. Колективна 

діяльність на уроці та в позаурочний час, різноманітні режими роботи (в групі, парі), 

дослідницькі роботи, проекти тощо розвивають в учнів готовність до співпраці, 

толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» реалізується в межах тем «Стрес», 

«Розпорядок дня» (Planet 1), «Учнівський турнір», «Наш гість», «Суперечка», «Ми 

святкуємо» та ін. (Planet 2) і   сприяє формуванню учня, духовно, емоційно, 

соціально і фізично повноцінним громадянином, який дотримується здорового 

способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й 

діяльності середовища. 

Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується в 

межах тем «Невдача», «Блошиний ринок» (Planet 1), «У місті», «Скоро канікули» та 

ін. (Planet 2), «Мода», «Засоби масової інформації» та ін.  (Planet 3) і покликана 

формувати вміння молоді раціонально використовувати кошти, планувати витрати, 

заощаджувати, реалізовувати лідерські ініціативи, успішно діяти в технологічно 

швидкозмінному середовищі.  

Реалізацію наскрізних змістових ліній можна забезпечити через відповідні 

форми роботи, що використовуються на уроках німецької мови: методи 

інтегрування активують міжпредметні зв’язки і допомагають зрозуміти, що все в 

житті взаємопов’язане, і отримані на інших уроках знання можуть знадобитися 

будь-коли; кооперативне навчання (робота в малих та великих групах, в парах)  

формує лідерські якості, соціальні вміння, вміння працювати в команді; рольові та 

ділові ігри наближають ситуацію до реального життя, мотивують навчання; 

проектні технології формують творче мислення, почуття відповідальності, вміння 

працювати в команді та презентувати результати своєї роботи; інтерактивні методи 

забезпечують активну діяльність учнів на уроці; звернення до досвіду учнів 

перетворює їх на активних учасників навчального процесу та пов’язує навчання з 

життям; самооцінювання формує здатність до самоаналізу, вміння бачити власні 

помилки; взаємооцінювання виховує вміння порівнювати, аналізувати, оцінювати 

інших та сприймати критику на свою адресу. 



В залежності від психологічно-вікових особливостей учнів, від рівня 

володіння німецькою мовою забезпечуються наскрізний підхід, міжпредметні 

зв’язки і поступальність та наступність у розвитку компетентностей. 

Отже, вищезазначені інноваційні технології навчання в оволодінні іноземною 

мовою сприяли як вдосконаленню процесу формування іншомовної комунікативної 

компетенції учнів, так і розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, набуття 

особистісно значущих знань і вмінь.  

Сучасний світ – світ інформації, яку потрібно знаходити, аналізувати, 

подавати, тому формування навичок критичного мислення є актуальним вмінням  

для нинішніх здобувачів освіти і може використовуватися як допоміжний 

інструмент при вивченні будь-якого навчального предмету. 

Найцікавішими навчальними подіями в 2019 – 2020 н.р. у яких приймали 

участь гімназисти стали: 

- Майстер-класи за підтримки батьків «Хочу, можу, треба»  

- Зустрічі з цікавими людьми та українськими письменниками: 

Дмитром Стусом, Ольга Войтенко (презентація книги «У світі 

світляків», Мією Марченко, Ольгою Русіною;  

- Участь у районному проекті «ПАЗЛ»;  

- Всесвітній день читання вголос;  

- Презентація книг «Місто тіней», «Жахлива книжка» Мія Марченко  

- Презентація книги «Мія і місячне затемнення» Оля Русіна  

- Тренінги «Фінансова грамотність», «Як стати №1»  

- Інтерактивні заняття з представниками управління юстиції 

«Стоп булінг» (24, 27.09.2019 року)  

- Проект «Не слабка стать» (7-10.10.2019 року)  

Формами контролю в 2019 – 2020 н.р.: 

- Моніторинг якості знань з англійської мови учнів 10-11 класів; 

- Моніторинг рівня володіння іноземною мовою 11-х класів гімназії; 

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються 

- Вивчення стану гурткової роботи 



2019 – 2020 н.р. закінчило 347 учнів, з них 69 учнів – профільної школи.  

Якість знань за 2019-2020 н. р. становить 82 %.  

Високий рівень навчальних досягнень мають 19 % учнів. 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли 

висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли мати високі результати 

у навчанні. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 11 % учнів, які мають 

рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів.  

 

Навчальні програми 10-11 класів виконані в повному обсязі. 

3. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів  базової середньої освіти 

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

гімназії  складає  годин/навчальний рік:  

для 10-а, 11-а класу – 1330 годин/навчальний рік; 

для 10-б, 11-б класу – 1260 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах.  

10-а, 11-а клас – клас з поглибленим вивченням англійської мови, 10-б, 11-

б – клас з поглибленим вивченням математики та англійської мови. 

Навчальний план для 10-а, 11-а класів містить 38 годин тижневого 

навантаження на вивчення базових дисциплін («Українська мова», «Українська 

середній
6%

достатній
65%

високий
29%

ЯКІСНИЙ ПОКАЗНИК УСПІШНОСТІ (ПРОФІЛЬНА 
ШКОЛА)



література», «Зарубіжна література», «Німецька мова», «Історія: Україна і світ», 

«Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки», «Фізична 

культура», «Хореографія», «Захист Вітчизни».), вибірково-обов’язкових 

предметів (« Мистецтво» та «Інформатика» за результатами анкетування учнів, 

рішенням педагогічної ради, профільного предмету («Англійська мова») , а 

також передбачає години на курс з вибором («Основи критичного мислення»), 

індивідуальні заняття. 

Навчальний план для 10-б, 11-б класів містить 36 годин тижневого 

навантаження на вивчення базових дисциплін («Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Громадянська освіта», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», 

«Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни»),  вибірково-обов’язкових 

предметів («Технології» та «Інформатика» за результатами анкетування учнів, 

рішенням педагогічної ради, профільних  предметів («Алгебра і початки 

аналізу», «Геометрія», «Англійська мова»). 

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

перелік яких наведено в таблиці 1. 

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. 

№ 

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 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з 

окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, 

тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти 

різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння 

змісту; здійснювати спілкування у письмовій 

формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні 

засоби спілкування за умови дефіциту наявних 

мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими 

усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; 

висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні 

стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об'єктів, процесів і 

явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати математичні 

методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики 

для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, 

економічного й оборонного потенціалу держави, 

успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють 

реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають 

у довкіллі; будувати та досліджувати природні 

явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови науки, 

техніки та технологій. усвідомлення ролі 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

наукових ідей в сучасних інформаційних 

технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні 

залежності результатів впливу людської 

діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; визначати 

достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; прагнення 

до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, 

практичності, ефективності та точності, з метою 

вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання життєвого 

завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх 

команди – це й особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей 

інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і 

чути інших, оцінювати аргументи та змінювати 

думку на основі доказів; аргументувати та 

відстоювати свою позицію; ухвалювати 

аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 

колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, 

робити споживчий вибір, спираючись на різні 

дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне 

обґрунтування позиції без передчасного 

переходу до висновків; повага до прав людини, 

активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, 

враховуючи національні та культурні 

особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати 

художньо-естетичну складову при створенні 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, 

схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, 

повага до культурного розмаїття у глобальному 

суспільстві; усвідомлення впливу окремого 

предмета на людську культуру та розвиток 

суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; 

розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

кожного окремого предмета та екології на основі 

різних даних; ощадне та бережливе відношення 

до природніх ресурсів, чистоти довкілля та 

дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину 

тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; 



№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

задачі, які сприяють усвідомленню цінності 

здорового способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

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

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

із конкретною наскрізною темою; 

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 



Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності 

та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні 

питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення 

важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, 

критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, 

проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває 

в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на 

виховання порядності, старанності, систематичності, 

послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 

покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 

ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 



Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя 

і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про 

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

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних 

засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками 

для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-

ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування 

задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, 

інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 

оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів.  

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

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

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

для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 

ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 



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

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

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової 

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

державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року 

повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального 

року. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

4. Форми організації освітнього процесу 

На початку 2020-2021 навчального року, пропонується приділити більше 

уваги традиційному повторенню вивченого матеріалу за минулий рік, 

запровадити «коригуюче навчання». Для цього може бути проведено 

діагностичні роботи з основних навчальних предметів з метою визначення рівня 

засвоєння матеріалу учнями за попередній рік (здебільшого, за період 

карантину). Відповідно до результатів, спланувати роботу (колективну або 

індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, 

практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого навчання кожен 

вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням досвіду 

організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні корективи 

до плану після проведення діагностичних робіт. 

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації та 

необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню 

вірусних хвороб, важливо врахувати можливість організації освітнього процесу 

в межах навчального року в умовах карантину. 



Під час вибору навчально-методичного комплексу для вивчення предмета 

необхідно запровадження використання засобів та інструментарію 

дистанційного навчання в умовах очного навчання. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Необхідно передбачити переведення частини процесу в змішане навчання. 

Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, 

переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з 

вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах 

над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього процесу. 

Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і 

внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом . 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 

виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 

змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

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

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, 

виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-

практичних робіт). 

Інтерактивним стрижнем навчання в гімназії є інформаційні технології. 

Технології працюють на якість вивчення практично будь-якого предмета 

шкільної програми. Урок перестає бути єдиною формою придбання та передачі 



знань, необхідно активно впроваджувати в освітню практику альтернативні 

форми освітньої діяльності: 

- досвід самостійної освітньої діяльності, у тому числі дослідно- творчої; 

- інформаційні вміння, пов’язані з пошуком, аналізом, оцінкою, 

структуруванням і обробкою інформації; 

- комунікативні вміння (робота в команді, взаємодія з іншими людьми, 

ведення дискусії, захист своєї точки зору та ін.); 

- організаційні та проектуальні вміння  (постановка мети діяльності, 

планування її етапів, прогнозування результатів і т.д.). 

Формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 

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

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

одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати 

зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених 

завдань).  

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

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

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Дистанційне навчання  в гімназії може бути організоване за допомогою: 

поєднання онлайн-занять через Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Skype, 

Instagram, , Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від 

вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для 

самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних 



вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft 

Teams.  

Освітня програма гімназії профільної середньої освіти має передбачає 

досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених 

Державним стандартом. 

З метою моніторингу результативності роботи використовують різні види 

контролю: поточний та підсумковий; індивідуальний, фронтальний, груповий; 

самоконтроль та взаємоконтроль, моніторинг знань. В залежності від мети уроку, 

форми проведення заняття, типу заняття, місця уроку в системі вчитель обирає 

відповідні форми та види контролю, визначивши їх доцільність та функцію на 

певному етапі роботи. 

Конкретизує організацію освітнього процесу навчальні плани (таблиці 

2, 3, 4, 5). Навчальні плани для 10-11-х класів складені відповідно  наказу 

МОН України від 28.11.2019 № 1493. Навчальні плани для профільної 

середньої освіти передбачають реалізацію освітніх галузей Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову 

(передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої 

програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.  

Години варіативної складової навчальних планів для 10-11их класів 

спрямовані для збільшення кількості годин на вивчення базових та профільних 

предметів. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. 

 

Клас Предмет К-ть 

годин 

10-а 

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс) +1 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) +1 

Англійська мова +4 

11-а 

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс) +1 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) +1 

Англійська мова +4 



Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через предмети: 

«Фізична культура», «Основи здоров’я», 1 година навчального навантаження з 

фізичної культури використовується на окремий предмет, що забезпечую рухову 

активність учнів – «Хореографія».   

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів. 

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної 

ради, вчителі фізичної культури та мистецтва при оцінюванні повинні 

враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у 

позашкільних закладах. 

Освіта завжди орієнтована на майбутнє, тому її основною метою є 

розвиток в учнів умінь і навичок, особливо розумових, що дають можливість 

адекватно оцінювати будь-яку ситуацію і приймати ефективні рішення щодо 

життєвих проблем, тому учням 10-а, 11-а класів вводиться для вивчення курс 

зв вибором «Основи критичного мислення» (Гриф МОН України: Схвалено 

Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти та науки 

України для використання у закладах загальної середньої освіти Протокол 

№1 від 19 березня 2014 року Лист від 25.03.2014 №14.1/12-Г-474).  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

Українська мова +1 

Німецька мова +1 

10б,11б Англійська мова +3 



навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).  

Гімназія працює за 5-денним навчальним тижнем. 

Задля дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього 

процесу у гімназії режим роботи гімназії визначається на основі відповідних 

нормативно-правових актів.  

5. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів:  

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;  

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей).  

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

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

покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 



 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 
Рівень вивчення 

1.  Українська мова Рівень стандарту 

2.  Біологія і екологія Рівень стандарту 

3.  Всесвітня історія Рівень стандарту 

4.  Географія Рівень стандарту 

5.   Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

6.  Зарубіжна література Рівень стандарту 

7.  Захист Вітчизни Рівень стандарту 

8.  Інформатика  Рівень стандарту 

9.  Історія України Рівень стандарту 

10.  Історія: Україна і світ  (інтегрований курс) Рівень стандарту 

11.  Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту 

12.  Математика (початок вивчення на поглибленому 

рівні з 8 класу) 

Профільний рівень 

13.  Мистецтво Рівень стандарту 

14.  Природничі науки: 

проект 1 – автори І.Дьоміна, В.Задояний, С.Костик;  

Рівень стандарту 

15.  Технології  Рівень стандарту 

16.  Українська література Рівень стандарту 

17.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 

Рівень стандарту 

18.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Ляшенка О. І.) 

Рівень стандарту 

19.  Фізична культура Рівень стандарту 

20.  Хімія Рівень стандарту 

21.  Англійська мова Профільний рівень 

22.  Німецька мова Рівень стандарту 

Таблиця 2 



(складений за Таблицею 1  

Типової освітньої програми  

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  

наказ МОН від 28.11.2019 р. № 1493) 

 

 

Навчальний план  

10-А класу з українською мовою навчання 

(профіль навчання : англійська мова) 

 

Предмети Кількість годин 

на тиждень у 

класі 

Базові предмети 

Українська мова 2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Німецька мова 3 

Історія: Україна і світ (експериментальний 

інтегрований курс) 

3+1 

Громадянська освіта 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 

Природничі науки (експериментальний інтегрований 

курс) 

4 

Фізична культура* 2 

Хореографія* 1 

Захист України 1 

Профільні предмети 

Англійська мова 2+4 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 2 

Мистецтво 1 

Разом 32+3* 

Додаткові години 

“Основи критичного мислення” (курс за вибором) 1 

Індивідуальні заняття  

Українська мова 1 

Біологія  1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 

Всього (без урахування поділу класу  на групи) 38 

 

 

 

 

 
 

Таблиця 3 



(складений за Таблицею 1,2  

Типової освітньої програми  

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  

наказ МОН від 28.11.2019 р. № 1493) 

 

 

 

Навчальний план  

10-Б класу з українською формою навчання  

(профіль навчання: англійська мова, математика) 

 

 

 

Предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класі 

Базові предмети 

Українська мова  2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований 

курс) 

3 

Громадянська освіта 2 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика і астрономія 2 

Хімія 1 

Захист України 1 

Фізична культура* 2 

Хореографія* 1 

Профільні предмети 

Англійська мова 2+3 

Алгебра і початки аналізу 6 

Геометрія 2 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 2 

Технології 1 

Разом 33+3* 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

36 

 

 

 

 
Таблиця 4 



(складений за Таблицею 1  

Типової освітньої програми  

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  

наказ МОН від 28.11.2019 р. № 1493) 

 

 

Навчальний план  

11-А класу з українською мовою навчання  

(профіль навчання : англійська мова) 

 

Предмети Кількість годин 

на тиждень у 

класі 

 

Базові предмети 

Українська мова 2+1 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Німецька мова 3+1 

Історія: Україна і світ (експериментальний 

інтегрований курс) 

3+1 

Громадянська освіта  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 

Природничі науки (експериментальний інтегрований 

курс) 

4 

Фізична культура* 2 

Хореографія* 1 

Захист України 1 

Профільні предмети 

Англійська мова 2+4 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 2 

Мистецтво 1 

Разом 32+3* 

Додаткові години 

“Основи критичного мислення” (курс за вибором) 1 

Індивідуальні заняття  

Українська мова 1 

Біологія  1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 

Всього (без урахування поділу класу  на групи) 38 

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

(складений за Таблицею 1,2  

Типової освітньої програми  

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  

наказ МОН від 28.11.2019 р. № 1493) 

 

 

Навчальний план  

11-Б класу з українською мовою навчання 

(профіль навчання: англійська мова, математика) 

 

 

 

Предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

класі 

 

Базові предмети 

Українська мова  3 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Історія України 2 

Всесвітня історія 1 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика і астрономія 2 

Хімія 1 

Захист України 1 

Фізична культура* 2 

Хореографія* 1 

Профільні предмети 

Англійська мова 2+3 

Алгебра і початки аналізу 6 

Геометрія 3 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 2 

Технології  1 

Разом 33+3* 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

36 

 

  

Директор гімназії                                                                Світлана БАЛАБА 

  


