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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 2020 – 2021 навчальному році 

Діяльність педагогічного колективу гімназії була направлена на реалізацію 

освітньої програми, основних напрямків Концепції діяльності та розвитку 

гімназії, плану роботи гімназії на 2020-2021 н.р. 

В центрі навчального процесу є учень, який потребує якісної освіти, а саме: 

сучасного підходу до навчання, одержання актуальних знань, вироблення 

практичних навичок, розширення світогляду, пошукової та дослідницької 

роботи. Ці проблеми і є тим чинником, що спонукає шукати нові підходи, 

концепції, методи і прийоми навчання. 

Метою педагогічної діяльності є сформувати стійку мотивацію до 

навчання за допомогою використання інноваційних методів; впливати на 

розвиток учнів з урахуванням їхніх інтересів, системи цінностей; розвивати 

здібності та творчий потенціал учнів.  

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».  

Низка завдань покликана вирішити ці питання: 

1) формування та підвищення стійкого інтересу до поглибленого 

опанування рідної мови та української літератури; 

2) розвиток навичок користування мовними одиницями, різними 

типами, стилями та жанрами мовлення в усіх видах мовленнєвої 

діяльності (говоріння, письмо, аудіювання, читання); 

3) покращення критичного мислення, вміння розуміти основну думку 

та ідею тексту, а також висловлювати власну позицію, аргументуючи 

її; 

4) вироблення навичок вести діалог, дискусію, дебати тощо; 



5) вплив на духовний світ здобувача освіти, залучення через українську 

мову та літературу до культурного надбання народу. 

Важливою складовою навчання є застосування інтерактивних методів на 

уроках української мови та літератури, що допомагають реалізувати потенціал 

учнів; впроваджувати виховну складову; саме такі методи перетворюють учня на 

центрального суб’єкта, а не об’єкта навчання. Такий учень здатний до пошукової 

роботи, самоосвіти, він вчиться висловлювати власну думку щодо актуальних 

питань із суспільного, культурного життя, а також вміє чути інших. Якщо 

особистість не просто отримує знання, а залучена до процесу навчання, отримує 

власний досвід того, як треба вчитися, то це неодмінно веде до розвитку. 

На початкових етапах уроку використовуються такі методи та прийоми: 

«Незакінчене речення», «Проблемне питання», «Знаю-умію-хочу дізнатися», 

«Асоціативний кущ». Це активізує увагу учнів, допомагає створити 

закономірність та послідовність у знаннях. 

Щодо форм роботи, то можна окреслити роботу в парах, трійках, малих 

групах або командах.  

Робота в парах допомагає учням покращити комунікацію між собою під 

час навчальної діяльності, сильніший учень завжди може допомогти слабшому.  

Також під час уроків української мови, української літератури, зарубіжної 

літератури впроваджуються такі інноваційні методи та прийоми навчання: 

«Мікрофон», «Аквіріум», «Мозковий штурм», «Інформаційне гроно», «Кола 

Венна», «Асоціативний кущ», «Займи позицію», «Мапа візуалізації». 

Важливим аспектом на уроках української мови є текстологічність, бо саме 

текстовий матеріал служить для спостереження за мовними одиницями та 

їхнього аналізу. Текст на уроці несе важливу виховну мету, обговорюючи основу 

думку тексту, можна порушити важливі загальнолюдські питання, цінності, 

проблеми збереження культури, дбайливого ставлення до природи тощо. Тобто 

текст стає базою для багатьох методі і прийомів і покликаний вирішувати 

виховні завдання на уроці. 

 Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку 

їхніх творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного застосовую 



елементи технології критичного мислення: гронування,  Кола Вена, вільне 

письмо. Учні записують свої асоціації та думки щодо прочитаного, висловлюють 

свої враження від творчості письменника.  Щоб викликати зацікавленість 

художнім твором, учням пропонуються творчі завдання: «Доповни сюжет», 

«Лист до героя», «Лист до письменника», «Мої враження від прочитаного 

твору», «Які життєві уроки я виніс з прочитаного твору», моделювання сюжетної 

ситуації, усне словесне малювання. Такі прийоми сприяють розумінню 

письменницького стилю, специфіки мови художнього твору, оволодінню 

основними видами мовленнєвої діяльності, розвитку здібностей до написання 

мовних робіт різних жанрів та висловленню власної точки зору щодо порушених 

у творі проблем.  

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. 

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.  

За 2020-2021 навчальний рік у навчанні  біології здійснювалось великою 

мірою  змішане навчання та самоосвіта учнів. На результати самоосвіти 

позитивно вплинуло обґрунтоване навчально-методичне планування та 

наявність у програмі уроків, де передбачена проектна діяльність. Для більш 



активного залучення учнів до навчання застосовувались прийоми критичного 

мислення.  

Вдалося  визначити сильні та слабкі сторони учнів, допомогти оволодіти 

способами самопізнання та самоаналізу. 

Велике значення при навчанні хімії має експеримент. Є велика кількість 

відео, які містять всі досліди, передбачені шкільною програмою. При цьому 

бажано користуватися тільки відео (без озвучування). Невеликі відео вчителем 

вставляються в презентацію, для того, щоб учні могли пов’язати відеофрагмент 

із матеріалом уроку. 

В 2020 – 2021 н.р. у вивчені географії разом із традиційними технологіями 

навчання використовувались величезні можливості комп’ютерних технологій, 

насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, 

програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop, Windows Movie Maker, 

геосервіси, що надають інструменти для роботи з географічними даними та 

дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу і навіть 

віртуально подорожувати; шукати різні об’єкти на карті Землі, переглядати, 

коментувати, доповнювати світлинами. Існує низка сайтів із доступом до 

геосервісів: Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google 

Earth (earth.google.com) та ін., які широко використовувались під час змішаного 

та онлайн типів навчання. 

Враховуючи умови і структуру навчання 2020-2021 н.р. основними видами 

письмових робіт з географії були: 

 розв’язування задач з географії; 

 оформлення результатів виконання практичних робіт (відповідно до 

навчальних програм) онлайн; 

 складання таблиць, схем, написання рефератів тощо; 

 записи результатів спостережень за природними явищами, що 

здійснюються у процесі вивчення географії; 



 самостійні роботи у вигляді онлайн тестування; 

 контрольні роботи як онлайн так і офлайн (одна письмова контрольна 

робота в семестр). 

В 2020 - 2021 навчальному році велика увага приділялась дослідженням, 

що орієнтована на підвищення мотивації до навчальної діяльності учнів, а також 

сприяє активному розвитку власного пізнавального інтересу до вивчення 

географії як практичної науки шляхом проведення учнями власних науково-

пошукових робіт. Дослідження передбачають самостійну роботу учнів, час для 

їх виконання є позаурочним, рекомендовано виконувати їх у вигляді міні-

проектів, презентацій, есе, усних повідомлень, схем-маршрутів, карт, рефератів 

тощо. Існує ряд спільних рис між практичними роботами та дослідженнями – це 

розвиток нестандартного мислення, уміння використовувати на практиці здобуті 

знання, вирішувати поставлені задачі, виконувати проекти тощо.  

Основним завданням навчання іноземних мов є формування  готовності до 

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

визначених навчальною програмою.  

Протягом навчального 2020-2021 року на уроках англійської мови 

переважно використовувалися прийоми і методи інтерактивного та 

комунікативного навчання: дискусійні (діалог, групова дискусія, рольова 

дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору, метод 

«круглого столу», колективні рішення творчих завдань); наприклад, на уроках 

10-го класу по закінченню кожної теми проводилися уроки, на яких діти 

розглядали та виконували завдання типу Life Task ( Життєві завдання), де учні 

знаходили матеріал представляли, обговорювали, створювали ситуативні 

моменти та знаходили спільне рішення наданих учням проблем. Так, наприклад, 

після вивчення теми «Політичне середовище»: майбутні лідери, де діти 

проглядали відео, розбирали різні статті та тексти, дискутували, деякі учні взяли 

за основу набуті знання для власних виступів до виборів президента шкільного 

учнівського самоврядування. 



Стійка увага учнів протягом усього уроку забезпечується завдяки тому, що 

міняються різні види і форми роботи. Майже на кожному уроці 

використовуються аудіовізуальні засоби, що сприяє активізації і легкості 

засвоєння навчального матеріалу, зняттю перевтоми учнів, глибшому 

проникненню в сутність навчального процесу. Використання сучасного 

підручника “Gateway” допомагає в цьому і дає можливість якісно впроваджувати 

різні форми роботи навіть при змішаному і дистанційному навчанні. Окрім того, 

учні отримали доступ до online workbook та online тестів видавництва Macmillan, 

завдяки яким діти стали ще більше мотивовані і націлені на результат, так як 

мають змогу самостійно відслідковувати свої досягнення і помилки, над якими 

потрібно працювати.  

Тренінгові (проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та 

ігрові). Такі методи застосовувалися на уроках 10-их класів. 

Багато уваги приділялося виконанню тестових завдань у форматі ЗНО на 

уроках 10-их класів, готуючи старшокласників до випуску. 

Інтерактивне навчання побудоване на груповій взаємодії, співробітництві 

та спільній діяльності. 

Сенс групової роботи полягає в тому, що придбаний в спеціально 

створених умовах досвід учень може перенести в реальне мовне середовище з 

успішним його використанням. В умовах сучасності перед викладачем 

поставлено завдання – навчити основам іншомовного спілкування і забезпечити 

такий рівень володіння розмовними нормами мови, що вивчається, який 

дозволить використовувати її як засіб комунікації. Вміння спілкуватися 

іноземною мовою в реальних життєвих ситуаціях – один з найважливіших 

показників якості володіння мовою.  

Одним з принципів роботи є підготовка здобувачів освіти до складання 

іспитів з іноземної мови (ЗНО та міжнародних). В ході роботи головна роль 

надається здобувачу освіти. В процесі роботи досить ефективними виявилися 



такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді. Також 

було використано такі підходи як: внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside 

circles); – мозковий штурм (brain storm); – читання зигзагом (jigsaw reading); – 

обмін думками (think-pair-share); – парні інтерв’ю (pair-interviews); online 

collaborative writing; online game collaboration; boosting literacy skills with 

storytelling; два типи презентації граматичного матеріалу Text-Based та 

Dictigloss; різні види групування учнів (interaction patterns); технології mock tests; 

формувальне оцінювання; створення власних навчальних відео. 

Також було продовження використання наступних методів у викладані 

англійської мови PPP (Presentation-Practice – Production/ Представлення-

Практика-Продукування), Лексичний метод (Lexical Approach),  Граматико-

перекладний підхід ( Grammar-Translation Approach) - у мові вбачається  ряд 

граматичних правил та закономірностей, які вивчаються через їх аналіз та 

застосування. На уроках 10 – 11-их класів застосовувалися парні (англійська – 

українська, українська – англійська) методики перекладу. 

На уроках німецької мови велика увага приділяється комунікативним  

здібностям учнів та умінню використовувати на практиці здобуті знання, а саме 

різноманітні соціальні форми: Lehrervortrag, Uterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, 

Klassengespräch, Partnerarbeit, Einzelarbeit, Kettenübung. Крім того, я 

використовую різноманітні технології: „Kreis der Ideen“, „Mikrofon“,  

„Gehirnsturm“, „Expressbefragung“, „Kofferpacken“, „Assoziationsspiele“, „Schatz  

der Gruppe“, „Ich bin stolz“, „Erwartung“, „Leise Diskussion“...   

Навчати іноземної мови – значить навчати спілкуванню, передачі та сприйняттю 

інформації. Існують чотири області, в яких Інтернет може вивести навчання 

іноземним мовам на новий рівень і які вчителі німецької мови застосовують на 

уроках.  

Це: 

 • Інтернет як засіб комунікації (електронна пошта, форуми, і т.д.). 

 • Інтернет як засіб отримання інформації (пошук та документування,  

тренування навичок читання, аудіювання та перегляду відеоінформації). 



 • Інтернет як засіб для публікації (презентації, створення вправ для інших). 

 • Інтернет як засіб для виконання інтерактивних завдань (тексти з 

пробілами, вправи з метою знаходження правильної послідовності в реченні чи 

тексті, а також співвіднесення різної інформації, тести). 

2020-2021 н.р. вніс свої корективи в освітній простір.   Рік перевірки професійних 

якостей кожного вчителя, вміння реагувати на несподівані зміни в системі 

освіти, швидко перелаштовуватись на нові умови праці, використовуючи весь 

свій потенціал. Вимога часу – організація індивідуалізованого процесу набуття 

знань в умовах карантину з використанням технологій дистанційного навчання. 

Щоб навчати вдома потрібен зовсім інший підхід.  

Якщо минулого  навчального року стояло питання тільки опанувати дистанційне 

навчання, то цього року опанувати форми роботи змішаного навчання для 

великих  класів.  На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від 

звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал й  

отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною 

навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, 

способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації 

розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не 

залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно. Цього навчального 

року гімназія перейшла  на єдину платформу - Microsoft Office, зокрема  

використання платформи Microsoft Teams. Це нові можливості, новий 

інструмент, який на даному етапі, допоміг створювати й впорядковувати 

завдання, виставляти оцінки, аналізувати якість самоосвіти учнів, коментувати й 

організовувати спілкування з учнями в режимі реального часу.  

Було використано онлайн та змішане навчання на платформі Microsoft 

Teams з використанням інтерактивних технологій (цифрового підручника та он-

лайн робочого зошита до НМК Gateway, інтерактивної платформи Macmillan 

Practice Online до НМК Laser). З метою оцінювання навчальних досягнень учні 

пройшли підсумкове тестування у системі MELTS та пробне тестування у 

форматі ЗНО від Macmillan Education. Під час дистанційної роботи вчителями 

були створені власні розробки ігор та вікторин у сервісах «Learningapps», 



«Kahhot», що дозволило зробити учнів не пасивними реципієнтами онлайн-

лекції, а активним діячами на уроці. Такі вправи замінюють вибіркові та 

розподільчі диктанти, закріплюють орфографічні та пунктуаційні навички, а 

завдяки яскравій візуалізації учні легко запам’ятовують матеріал. 

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. 

Формами контролю в 2020 – 2021 н.р.: 

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

- Моніторинг якості знань з математики учнів 10, 11 класів; 

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються 

2020 – 2021 н.р. закінчило 346 учнів.  

Якість знань за 2020-2021 н. р. становить 80 %.  

Високий рівень навчальних досягнень мають 16 % учнів. 

Навчальні програми виконані в повному обсязі. 

 

 

 

 

10а 10б 11а 11б

низький 0 0 0 0

середній 6 2 1 0

достатній 18 13 17 8

високий 3 3 2 2

Кількісні показники успішності здобувачів освіти 
профільної школи



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 

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 

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, 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 

Українська мова +1 

Німецька мова +1 

10б,11б Англійська мова +3 



класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 

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

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  

(профільний предмет: 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  

(профільні предмети: 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  

(профільний предмет : 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  

(профільні предмети: англійська мова, математика) 

 

 

 

Предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

класі 

 

Базові предмети 

Українська мова  3 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований 

курс) 

3 

Н 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 

  

  


