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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Опорний заклад освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» 

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області (код 
ЄДРПОУ 25667076) , з українською мовою навчання, діє на основі Статуту закладу 
та Положення про філію, затверджених рішенням 5 сесії VIII скликання 
Феодосіївської сільської ради №18 від 27 квітня 2021 року.     

Освітня програма закладу загальної середньої освіти 5 клас (базова середня 
освіта) розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 
№988-р), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898, на основі Типової 
освітньої програми. 

Дана освітня програма: 
- відповідає структурі типової освітньої програми та визначеним нею 

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 
закладу освіти; 

- визначає (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою 
освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на 
відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), 
його розподіл між освітніми галузями за роками навчання; 

- містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 
навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може 
передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним 
планом обсязі в межах мінімального / максимального навантаження для 
кожної галузі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами 
(крім державної мови ) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися 
окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами (Додаток 1); 

- містить перелік модельних навчальних програм, що використовуються 
закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, 
затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів 
навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не 
меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними 
програмами (Додаток 2); 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.  
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової 

освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року 
повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року та 
досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової 
освіти, що підтверджено відповідним документом встановленого зразка (свідоцтвом 
досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти). 



Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 
базової середньої освіти за інших умов. 

Загальний обсяг навчального навантаження в освітній програмі закладу 
відповідає загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для цього 
типу освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти (Додаток 
23) та Типовій освітній програмі для 5-9 класів (Додатки 1). Загальний обсяг річного 
навчального навантаження для кожної галузі в освітній програмі закладу освіти 
встановлено у межах вказаного в Державному стандарті та Типовій освітній 
програмі діапазону мінімального та максимального показників. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів розподіляється між роками 
навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми 
компонентами. 

Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із навчанням 
українською мовою ( 5-6 класи ) згідно з типовим планом наведено в Таблиці 1. 
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Мовно-літературна ** 
На тиждень 11 10 13 11 10 13 

На рік 385 350 455 385 350 455 

Математична На тиждень 5 4 6 5 4 6 
На рік 175 140 210 175 140 210 

Природнича 
На тиждень 2 1,5 3 4 2 5 

На рік 70 52,5 105 140 70 175 
Соціальна і 

здоров’язбережувальна 
На тиждень 1,5 1 3 1,5 1 3 

На рік 52,5 35 105 52,5 35 105 

Громадянська та історична 
На тиждень 1 1 2 2 1,5 3 

На рік 35 35 70 70 52,5 105 

Технологічна 
На тиждень 2 1 3 2 1 3 

На рік 70 35 105 70 35 105 

Інформатична На тиждень 1,5 1 2 1,5 1 2 
На рік 52,5 35 70 52,5 35 70 

Мистецька 
На тиждень 2 1 3 2 1 3 

На рік 70 35 105 70 35 105 

Фізична культура*** На тиждень 3 3 3 3 3 3 
На рік 105 105 105 105 105 105 

Усього 
На тиждень 29   32   

На рік 1015   1120   
Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, 

вибіркових освітніх компонентів, 

проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

На тиждень 2   2   

На рік 70   70   

Загальнорічна кількість навчальних 

годин, що фінансуються з бюджету 

(без урахування поділу на групи) 

На тиждень 31   34   

На рік 1085   1190   

Гранично допустиме річне 
навантаження учнів 

На тиждень 28   31   
На рік 980   1085   

 
  



* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може 
збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці 
між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх 
галузей. 

** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на 
вивчення мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної 
мови. 

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 
визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів. 

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати 
загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом. 

Керуючись показниками загальної кількості навчального навантаження, 
визначеними в Таблиці 1 за галузями, визначено обсяг фактичного річного 

навантаження для 5-х класів. Результат подано в Таблиці 2. 
Загальний обсяг навчального навантаження для 5-х класів 

Назва освітньої галузі Навчальне 
навантаження 

Кількість годин  
5 клас 

Мовно-літературна ** На тиждень 11 
На рік 385 

Математична На тиждень 5,5 
На рік 192,5 

Природнича На тиждень 2 
На рік 70 

Соціальна і здоров’язбережувальна На тиждень 2 
На рік 70 

Громадянська та історична На тиждень 1 
На рік 35 

Технологічна На тиждень 2 
На рік 70 

Інформатична На тиждень 1,5 
На рік 52,5 

Мистецька На тиждень 2 
На рік 70 

Фізична культура*** На тиждень 3 
На рік 105 

Усього На тиждень 30 
На рік 1050 

Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, вибіркових 

освітніх компонентів, проведення 

індивідуальних консультацій та групових 

занять 

На тиждень 2 
На рік 70 

Загальнорічна кількість навчальних 

годин, що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи) 

На тиждень 31 
На рік 1085 

Гранично допустиме навантаження 

учнів**** 

На тиждень 28 
На рік 980 

 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті 

(далі - ДС), визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках 



кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння: 
- здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання 
функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української 
літературної мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення 
інформаційних та художніх текстів, медіатекстів тощо; 
- здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та 
цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і 
контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в 
усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, 
суспільних і національних цінностей; 
-   відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови 
взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для 
досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних 
ситуаціях, творчого самовираження; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, що передбачає вміння: 
-  здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання 

функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей 
основних стилів і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії; 

-  здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та 
цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, 
використовувати в усній та письмовій комунікації для обстоювання 
власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей; 

-  відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і 
суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого 
самовираження, спираючись на особливості міжкультурної комунікації та 
досвід комунікації державною мовою; 

-   відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та 
обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та 
переконання в усній і письмовій формі у різних особистісних і соціальних 
контекстах (побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на 
мовний і мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні 
реалії та особливості міжкультурної комунікації; 

3) математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і 
застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра 
проблем у повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із 
застосуванням математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і 
вмінь в особистому та суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 
передбачають формування наукового світогляду; здатність і готовність 
застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для пояснення 
світу природи; набуття досвіду дослідження природи та формулювання доказових 
висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, зумовлених людською 
діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності; 

5) інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати 
труднощі; відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, родині, 



громаді тощо; спроможність визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати себе 
та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати успіхів; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ 
природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил 
поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння 
контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості збереження 
природи для забезпечення сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає впевнене, 
критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку 
і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби 
в навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись принципів академічної 
доброчесності; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати 
власні потреби та ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати різні 
способи розвитку компетентностей, знаходити можливості для навчання і 
саморозвитку; спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно, 
організовувати своє навчання, оцінювати його, ділитися його результатами з 
іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 
усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:  

- спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у 
громадському та суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу, спираючись на 
розуміння загальнолюдських і суспільних цінностей, соціальних, правових, 
економічних і політичних принципів, ідей сталого розвитку суспільства, 
співіснування людей та спільнот у глобальному світі, критичне осмислення 
основних подій національної, європейської та світової історії, усвідомлення їх 
впливу на світогляд громадянина та його самоідентифікацію; 

- виявлення поваги до інших, толерантність, уміння конструктивно 
співпрацювати, співпереживати, долати стрес і діяти в конфліктних ситуаціях, 
зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до 
особистого, соціального здоров’я, усвідомлення особистих відчуттів і почуттів, 
здатність дослухатися до внутрішніх потреб; дотримання здорового способу життя; 

- розуміння правил поведінки та спілкування, що є загальноприйнятими в 
різних спільнотах і середовищах та ґрунтуються на спільних моральних цінностях;  

- спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності; 
10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого інтересу до 

опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого 
ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і 
національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі 
способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва 
та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів 
засобами культури і мистецтва; 

11) підприємливість і фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 
спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати 
цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до активної участі в 
житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою; уміння розв’язувати 
проблеми; готовність брати відповідальність за прийняті рішення; здатність 



працювати в команді для планування і реалізації проектів, які мають культурну, 
суспільну або фінансову цінність, тощо. 

Основою формування ключових компетентностей є особистісні якості, 
особистий, соціальний, культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та 
інтереси, які мотивують до навчання; знання, уміння та ставлення, що формуються в 
освітньому, соціокультурному та інформаційному середовищі, у різних життєвих 
ситуаціях. 

Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі вміння: 
1) читати з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, 

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

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно 
передавати власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників 
комунікації, обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії; 

3) критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних 
ознак явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та оцінювати 
доказовість і вагомість аргументів у судженнях, зважати на протилежні думки та 
контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати спроби 
маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси і способи 
оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації; 

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність 
висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді 
суджень і висновків, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, 
доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування власних 
знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї; 

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень 
для розв’язання проблем, активну участь у різних видах діяльності, їх ініціювання, 
прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність; 

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати 
власні емоції та емоційний стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно 
реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати 
в діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну 
комунікацію, зосередження уваги, продуктивну діяльність; 

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і 
неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори; 

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання 
проблем на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, 
досягнення поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків 
та наслідків; 

10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні 
ситуації, формулювати проблеми, висувати гіпотези, практично їх перевіряти та 
обґрунтовувати, здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та 
аргументувати рішення; 



11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги 
взаємодії під час спільної діяльності, планувати власну та групову роботу, 
підтримувати учасників групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення 
спільної мети. 

Вимоги до результатів навчання учнів визначено за такими освітніми 
галузями: 

- мовно-літературна; 
- математична; 
- природнича; 
- технологічна; 
- інформатична; 
- соціальна і здоров’язбережувальна; 
- громадянська та історична; 
- мистецька; 
-  фізична культура. 

Для кожної освітньої галузі визначено: 
- мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти; 
- компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної освітньої 
галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень 
та базові знання; 
- обов’язкові результати навчання учнів; 
- рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин 
за циклами навчання (5-6, 7-9 класи). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів складаються з таких 
компонентів: 

- групи результатів навчання учнів, що охоплюють споріднені загальні 
результати; 
- спільні для всіх рівнів загальної середньої освіти загальні результати навчання 
учнів, через які реалізується компетентнісний потенціал галузі; 
- конкретні результати навчання учнів, що визначають їх навчальний прогрес за 
освітніми циклами; 
-  орієнтири для оцінювання, на основі яких визначається рівень досягнення 
учнями результатів навчання на завершення відповідного циклу. 
Обов’язкові результати навчання учнів позначено індексами, в яких: 
- скорочений буквений запис означає освітню галузь, до якої належить 
обов’язковий результат навчання; 
- цифра на початку індексу вказує на порядковий номер року навчання (класу), 
на завершення якого очікується досягнення результату навчання; 
- перша цифра після буквеного запису до крапки означає номер групи 
результатів навчання; 
- цифра після крапки означає номер загального результату навчання; 
- наступна цифра означає номер конкретного результату навчання; 
- остання цифра означає номер орієнтира для оцінювання відповідного 
навчального результату. 
Метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток компетентних мовців і 

читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають 
інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої 
літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних 



народів і національних меншин, іноземними мовами для духовного, культурного та 
національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-
чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і 
ставлень. 

Компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої галузі та базові 
знання зазначені в додатку 1 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мовно-літературної 
освітньої галузі (українська мова, українська література, зарубіжні літератури (у 
перекладі українською мовою) для класів (груп) з українською мовою навчання) 
зазначені в додатку 2 (ДС) і передбачають, що учень: 

- взаємодіє з іншими особами в усній формі, сприймає і використовує 
інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних 
ситуаціях; 
- сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах 
різних видів, зокрема інформаційних та художніх текстах класичної та 
сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), медіатекстах, та 
використовує інформацію для збагачення власного досвіду і духовного 
розвитку; 
- висловлює власні думки, почуття, ставлення та ідеї, взаємодіє з іншими 
особами у письмовій формі, зокрема інтерпретуючи інформаційні та художні 
тексти класичної та сучасної художньої літератури (української та 
зарубіжних); у разі потреби взаємодіє з іншими особами в цифровому 
просторі, дотримується норм літературної мови; 
- досліджує індивідуальне мовлення, використовує мову для власної 
мовної творчості, спостерігає за мовними та літературними явищами, аналізує 
їх. 
Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мовно-літературної 

освітньої галузі (іншомовна освіта) зазначені в додатках 5 і 6 (ДС) та передбачають, 
що учень: 

- сприймає усну інформацію та письмові тексти іноземною мовою в 
умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування; 
- взаємодіє з іншими особами в усній і письмовій формі та в режимі 
реального часу засобами іноземної мови; 
- надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення іноземною 
мовою. 
Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через 

формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими 
компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності 
впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння 
розв’язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та 
психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування 
математики в особистому та суспільному житті. 

Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 7 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з математичної освітньої 
галузі зазначені в додатку 8 (ДС) і передбачають, що учень: 

- досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна 
розв’язувати із застосуванням математичних методів; 



- моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання 
проблем; 
- критично оцінює процес і результат розв’язання проблем; 
розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, володіє 
математичною мовою. 

Метою природничої освітньої галузі є формування особистості учня, який знає 
та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними 
вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і 
пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, 
здатен оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток 
суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально 
взаємодіє з навколишнім природним середовищем. 

Компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 9 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з природничої освітньої 
галузі зазначені в додатку 10 (ДС) і передбачають, що учень: 

- пізнає світ природи засобами наукового дослідження; 
- опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого 
змісту; 
- усвідомлює закономірності природи, роль природничих наук і техніки в 
житті людини; відповідально поводиться для забезпечення сталого розвитку 
суспільства; 
-  розвиває власне наукове мислення, набуває досвіду розв’язання 
проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими 
особами). 
Метою технологічної освітньої галузі є реалізація творчого потенціалу учня, 

формування критичного та технічного мислення, готовності до зміни 
навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами 
сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної 
діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для 
задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження. 

Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 11 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з технологічної освітньої 
галузі зазначені в додатку 12 (ДС) і передбачають, що учень: 

- формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за алгоритмом проектно-
технологічної діяльності; 
- творчо застосовує традиційні і сучасні технології; 
- ефективно використовує техніку, технології та матеріали без заподіяння 
шкоди навколишньому природному середовищу; 
- турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб інших 
осіб. 
Метою інформатичної освітньої галузі є розвиток особистості учня, здатного 

використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, 
розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, 
критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві. 

Компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 13 (ДС). 



Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з інформатичної освітньої 
галузі зазначені в додатку 14 (ДС) і передбачають, що учень: 

- знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує та подає 
дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем; 
- створює інформаційні продукти і програми для ефективного розв’язання 
задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці з 
іншими особами за допомогою цифрових пристроїв чи без них; 
- усвідомлено використовує інформаційні та комунікаційні технології і 
цифрові інструменти для доступу до інформації, спілкування та співпраці як 
творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології; 
-  усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, 
суспільства, навколишнього природного середовища, дотримується етичних, 
культурних і правових норм інформаційної взаємодії. 
Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є розвиток 

особистості учня, який здатний до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і 
міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та 
здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну 
зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. 

Компетентнісний потенціал соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 
галузі та базові знання зазначені в додатку 15 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів із соціальної і 
здоров’язбережувальної освітньої галузі зазначені в додатку 16 (ДС) і передбачають, 
що учень: 

- турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, реагує 
на фактори і діяльність, що становить загрозу для власного і суспільного життя, 
здоров’я, добробуту; 
- визначає альтернативи, прогнозує наслідки, приймає рішення для власної 
безпеки та безпеки інших осіб, здоров’я і добробуту; 
- усвідомлює цінність та дотримується здорового способу життя, аналізує та 
оцінює наслідки і ризики для здоров’я і суспільства; 
- виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, 
безпеки і добробуту власного та інших осіб. 
Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості 

учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між 
глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування 
ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах 
демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності 
верховенства права та нетерпимості до корупції. 

Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі та 
базові знання зазначені в додатку 17 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та 
історичної освітньої галузі зазначені в додатку 18 (ДС) і передбачають, що учень: 

-  мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює 
причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю 
людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства; 
-  мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, 
виявляє взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і 
навколишнього природного середовища; 



мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює 
історично обґрунтовані запитання; 
-  мислить системно, виявляє взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив 
історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; 
розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їх 
інтерпретації; 
-  усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і 
гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації; 
-  дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими 
особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою і суспільством, 
долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних 
проблем, усвідомлює необхідність утвердження верховенства права і 
дотримання правових норм для забезпечення сталого розвитку суспільства. 
Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної особистості 

учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної 
національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування 
компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття 
креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. 

Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі та базові знання 
зазначені в додатку 19 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої 
галузі зазначені в додатку 20 (ДС) і передбачають, що учень: 

- пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду 
емоційних переживань, розвиває ціннісне ставлення до мистецтва; 
- формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в 
різних видах мистецтва; 
- пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами, 
розвиває емоційний інтелект; 
- використовує інформаційне середовище у власній творчості і художній 
комунікації. 
Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток 

особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, 
вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового 
досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і 
спортом. 

Компетентнісний потенціал освітньої галузі фізичної культури та базові знання 
зазначені в додатку 21 (ДС). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з освітньої галузі фізичної 
культури зазначені в додатку 22 (ДС) і передбачають, що учень: 

- формує власну психічну та соціально-психологічну сфери особистості 
засобами фізичного виховання; 
- систематично займається фізичною культурою, володіє технікою фізичних 
вправ; 
- усвідомлює значення фізичної/рухової активності для підтримання стану 
здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання. 

 
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 



Навчальні досягнення здобувачів освіти  у 5 класах підлягають оцінюванню 
відповідно до Рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 
класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 
середньої освіти затверджені наказом МОН від 01.04.2022 №289 та Положенню про 
внутрішню  систему забезпечення якості освіти у закладі.  

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 
модельних навчальних програмах (перелік модельних навчальних програм - Додаток 
2), що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, містять опис 
результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не 
меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами.  

Оскільки відповідні модельні та або навчальні програми спрямовані 
насамперед на реалізацію вимог Державного стандарту базової середньої освіти, 
заклад освіти під час формування переліку цих програм врахував низку чинників, а 
саме: 

- особливості та потреби учнів певного закладу в досягненні обов’язкових 
результатів навчання; 

- потенціал педагогічного колективу; 
- ресурсне забезпечення закладу освіти; 
- навчально-методичний супровід конкретних модельних програм% 
- наявність внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків між програмами 

різних предметів та курсів для реалізації ключових компетентностей; 
- варіативність програм для підтримки курсів у діапазоні від мінімальної 

до максимальної кількості годин тощо. 
Під час вибору модельних навчальних програм для освітньої програми закладу 

зверталась увага на раціональне використання навчального часу. Сформована з 
окремих модельних та/або навчальних програм освітня програма закладу є цілісним 
комплексом, кожен компонент якого реалізує свої цілі та функції у тісному 
взаємозв’язку з іншими компонентами для формування цілісної компетентної 
особистості. Ці взаємозв’язки реалізовуються не лише на рівні базових знань з 
окремих предметів, а й на рівні досягнення очікуваних результатів та видів 
діяльності. Перелік модельних навчальних програм (Додаток 2) в освітній програмі 
закладу охоплює досягнення учнями результатів навчання з усіх визначених 
Державним стандартом освітніх галузей. Заклад освіти здійснив вибір модельних 
навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з-поміж тих, яким 
надано гриф «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України» (Наказ МОН 
№795 від 12 липня 2021 року. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.  
Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 
інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб. 

У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу 
визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній 



програмі закладу освіти. Форми організації освітнього процесу, які може 
запропонувати навчальний заклад : очне навчання дистанційне навчання, змішане 
навчання. За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми 
здобуття освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), педагогічний 
патронаж), реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня. 

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. 

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти освітній процес може організовуватись за дистанційної формою 
навчання на таких платформах: Google Classroom, Zoom, Skype, Google Meet, Vibeг, 
Всеосвіта тощо.   
   Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 
результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 
предметів у закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 20.02.2002 №128, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки 
№401 від 08.04.2016) класи мають поділ на групи під час вивчення української, 
англійської мов, інформатики та трудового навчання 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  
Система внутрішнього забезпечення якості освіти реалізується відповідно до 

Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти у закладі,  
розробленого відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система 
забезпечення якості освіти). 

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає: 
- стратегію та процедури забезпечення якості освіти; 
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної  

діяльності педагогічних працівників; 
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти; 
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 
- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 
- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти 



     Додаток 1  
до Освітньої програми  

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» 
 (5 клас) 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

НАВЧАННЯ 

на 2022/2023 навчальний рік 

5 клас 

(базова середня освіта) 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 

 

І. Загальні засади  

Навчальний план для 5 класів закладу Опорного закладу освіти «Ходосівський 

заклад загальної середньої освіти» розроблений відповідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898  «Про деякі питання державних 

стандартів повної загальної середньої освіти», на основі  Освітньої програми 

Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» ІІ 

ступінь (5 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради №11  від 17.06.2022. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5 класі – 45 хвилин. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 класу закладу 

загальної середньої освіти складає 1085 годин/навчальний рік.  

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 №235 

«Про затвердження типової освітньої програми для 5 -  9 класів закладів загальної 

середньої освіти»   години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів.  

Мова навчання – українська. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».  

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною 

для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм 

власності та варіативну складову.  

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів,  рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення 

закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на 



підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та 

групових занять. 

  Гранична наповнюваність класів та поділ  на групи при вивченні окремих  

предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  № 128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

(ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».  

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах 

освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням 

педагогічної ради №9 від 10.06.2022  при оцінюванні учнів дозволяється 

враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична 

культура та ін.) у позашкільних закладах. 

  ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»              

2022/2023  навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і 

закінчується не пізніше 1 липня.  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

І семестр - з 01 вересня по 28 грудня 2022 року 

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

Осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року 

Зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року 

Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року 

 

Навчальні заняття в закладі:   

- починаються о 8 год. 30 хв. 

- закінчуються о 19 год.25 хв. 

 

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОЗО «ХОДОСІВСЬКИЙ ЗЗСО»  
З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

на 2022/2023  навчальний рік 
 (наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.02.2021 № 235) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 5 класі 

5 
Мовно-літературна Українська мова  4 

Українська література 2 
Зарубіжна література 1,5+0,5 
Іноземна мова 
(англійська) 

3,5+0,5 

Математична 
Математика 5 
Алгебра - 
Геометрія - 

Природнича 

Інтегрований курс 
«Пізнаємо природу» 

2 

Біологія - 
Географія - 
Фізика - 
Хімія - 

Соціальна і 
здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс 
«Здоров’я, безпека та 
побут»  

1 

«Вчимося жити разом» 0,5+0,5 
Підприємництво і 
фінансова грамотність 

- 

Громадянська та 
історична 

Вступ до історії України 
та громадянської освіти 

1 

Історія України 
Всесвітня історія 

- 

Історія України - 
Всесвітня історія - 
Громадянська освіта - 
Правознавство  - 

Інформатична Інформатика 1,5+0,5 
Технологічна Технології 2 
Мистецька Інтегрований курс 

«Мистецтво» 
2 

Фізична культура Фізична культура 3 
Разом (без фізичної культури + фізична 
культура) 

26+3+2 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей,вибіркових освітніх компонентів, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

2 
 

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 

28 

Всього (без фізичної культури + фізична 
культура; без урахування поділу класів на групи 

28+3 
 

 
 
 

Директор школи                        Н. В. Ярошенко 
 



Додаток 2  
до Освітньої програми  

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» 
 (5 клас) 

Перелік модельних навчальних програм  
 (рекомендовані наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795,  

 зарубіжна література - у редакції наказу Міністерства освіти і науки України  
від 29.09.2021 № 1031) 

Освітня галузі 
Модельна навчальна програма 

Назва Автор(и) 

Мовно-літературна: 

Українська мова 

Модельна навчальна програма 
«Українська мова. 5-6 класи» 

для закладів загальної середньої освіти 
 

Голуб Н.Б.,  
Горошкіна О.М. 

Українська 
література 

Модельна навчальна програма 
«Українська література. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти 

Яценко Т. О., Качак Т. Б., 
Кизилова В. В.,                  

Пахаренко В. І., Дячок С. О., 
Овдійчук Л. М.,                 
Слижук О. А.,                  

Макаренко В. М., 
Тригуб І. А. 

Зарубіжна  
література 

Модельна навчальна програма 
«Зарубіжна література. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти 

 Ніколенко О.М.,  
 Ісаєва О.О.,  
 Клименко Ж.В.,               
Мацевко-Бекерська Л.В.,  
Юлдашева Л.П.,  
 Рудніцька Н.П.,              
Туряниця В. Г.,              
Тіхоненко С.О., Вітко М.І., 
Джангобекова Т.А. 

Англійська мова 
Модельна навчальна програма 

«Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 
загальної середньої освіти 

Зимомря І. М.,                 
Мойсюк В. А.,                    
Тріфан М. С., 
Унгурян І. К.,               
Яковчук М. В. 

Математична 
Модельна навчальна програма 

«Математика. 5-6 класи» для закладів 
загальної середньої освіти 

Істер О. С. 

Природнича 
«Пізнаємо природу». 5-6 класи 

(інтегрований курс» для закладів 
загальної середньої освіти 

Коршевнюк Т. В. 

Громадянська та 
історична освіта 

 Модельна навчальна програма             
«Вступ до історії України та 

громадянської освіти. 5 клас»  
для закладів загальної середньої            

освіти 

 Бурлака О.В.,                  
Власова Н.С., Желіба О.В., 

Майорський В.В., Піскарьова 
І.О., Щупак І.Я. 

  



Соціальна та здоров’язбережувальна: 

Здоров’я,безпека та 
добробут 

Модельна навчальна програма 
«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА 

ДОБРОБУТ» 5-6 класи (інтегрований 
курс)» для закладів загальної середньої 

освіти 

 Гущина Н.І.,                
Василашко І.П. 

Вчимося жити разом 

Модельна навчальна програма 
«ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. 5-6 

класи» для закладів загальної  
середньої освіти 

Воронцова Т.В., 
Пономаренко В.С., 
Лаврентьєва І.В.,                

Хомич О.Л. 

Технологічна 
 Модельна навчальна програма  

«Технології. 5-6 класи»  
для закладів загальної середньої освіти 

 Ходзицька І.Ю.,  
Горобець О.В.,  

Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, 
Приходько Ю.М. 

Інформатична 
Модельна навчальна програма. 

«Інформатика. 5-6 клас» для закладів 
загальної середньої освіти 

Ривкінд Й.Я.,           
Лисенко Т.І.,                 

Чернікова Л.А.,            
Шакотько В.В. 

Мистецька 
«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований 
курс) для закладів загальної середньої 

освіти 

Масол Л. М.,                    
Просіна О. В. 

Фізична культура 
Модельна навчальна програма 

«Фізична культура. 5-6 класи» для 
закладів загальної середньої освіти 

Педан О.С., Коломоєць Г. А., 
Боляк А. А.,                     
Ребрина А. А.,              
Деревянко В. В.,            
Стеценко В. Г.,           
Остапенко О. І., Лакіза О. М., 
Косик В. М. та інші. 

 
 


