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Загальні положення освітньої програми

Освітня програма Барвінківського ліцею №3 Барвінківської міської територіальної громади
Ізюмського району Харківської області   розроблена згідно з Конституцією України (ст. 53), на
виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та складена відповідно
до основних вимог нормативних документів:

 Розпорядження Кабінету міністрів  України від 14 грудня 2016 р.  № 988-р «Про
схвалення Концепції  реалізації  державної  політики у сфері  реформування загальної  середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Розпорядження Кабінету Міністрів
України  №  903-р  від  13.12.2017  «Про  затвердження  плану  заходів  на  2017-2029  роки  із
запровадження  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної
середньої освіти «Нова українська школа»

 Закону  України  «Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як
державної» (від 19.04.2020, ст. 21)

 Постанови  Кабінету  міністрів  України  від  21.02.2018  №87  «Про  затвердження
Державного стандарту початкової загальної освіти»

 Постанови Кабінету міністрів України від 24.07.2019 №688 «Про внесення змін до
Державного стандарту початкової освіти»

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМУ №538 від 07.08.2013 р.)

 Постанови Кабінету міністрів  України від 15.08.2011. № 872 «Про затвердження
Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017)

 Наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої
програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

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

 для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 
408;

 Наказів МОН України від 08.10.2019 №1272, № 1273 «Про затвердження Типових
освітніх  програм  1-2  і  3-4  класів»  («Типова  освітня  програма,  розроблена  під  керівництвом
Савченко О. Я.»)

 Наказу  МОН  України  від  26.07.2018  №  815  «Про  внесення  змін  до  наказу
Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

 Наказу МОН України від 04.09.2018 № 968 «Про внесення зміни у таблицю 11 до
наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693»

 Наказу  МОН  України  від  10.06.2019  №  808  «Про  внесення  змін  до  наказу
Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

 Наказу  МОН  України  від  13.04.2011  №  329  «Про  затвердження  критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

 Наказу  МОН  України  від  16.04.2018  №  367  «Про  затвердження  Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти
для здобуття повної загальної середньої освіти

 Наказу МОН України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 06 березня 2002 р. за № 229/6517 «Про затвердження нормативів наповнюваності
груп  дошкільних  навчальних  закладів   ясел-садків)  компенсуючого  типу,  класів  спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних  закладів  усіх  типів  та  Порядку  поділу  класів  на  групи  при  вивченні  окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах 



  Наказу МОН України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН України від 10 липня
2019 року № 955 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної
середньої освіти»

 Листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої
тривалості уроку для учнів початкової школи»

 Листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в
освітній галузі»

 Листа  МОН  України  №1/9-322  від  18.05.2018  «Роз’яснення  щодо  порядку  поділу
класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції
різних освітніх галузей»

     Санітарного  регламенту  для  закладів  загальної  середньої  освіти  затвердженого
Наказом МОЗ України від 25 вересня 2020 року № 2205 і інших нормативних документів щодо
діяльності закладу освіти, спрямованих на реалізацію освітніх потреб особистості та задоволення
викликів суспільства.

Освітня програма початкової та базової загальної середньої освіти (далі - освітня програма)
окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  ліцеєм єдиного комплексу освітніх
компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним
стандартом початкової та базової загальної середньої освіти (далі - Державний стандарт). 

Освітня  програма Барвінківського ліцею №3 визначає: 
 загальний  обсяг  навчального  навантаження,  орієнтовну  тривалість  і  можливі

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а
також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчальних планів.

 очікувані  результати  навчання  учнів  подані  в  рамках  навчальних  програм;
пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і
науки України»; 

 рекомендовані  форми  організації  освітнього  процесу  та  інструменти  системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;

 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.
Спрямованість освітньої програми направлена на 
 формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 виховання працьовитості, любові до природи;
 розвиток в учнів національної самосвідомості;
 формування  людини  та  громадянина,  яка  прагне  вдосконалювання  та  перетворення

суспільства;
 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя

в суспільстві;
 виховання  громадянськості,  поваги  до  прав  і  свобод  людини,  поваги  до  культурних

традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 створення  основи  для  усвідомленого  відповідального  вибору  та  наступного  освоєння

професійних освітніх програм.
При складенні програми враховано також наступні умови: 
 дитиноцентризму і природовідповідності; 
 узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 
 науковості, доступності і практичної спрямованості змісту освіти;
 наступності і перспективності навчання; 
 взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 логічної  послідовності  та  достатності  засвоєння  здобувачами  освіти  предметних

компетентностей; 
 творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб

та інтересів здобувачів освіти.
Основним засобом реалізації Освітньої програми Барвінківського ліцею №3 є засвоєння учнем

змісту загальноосвітніх програм, упровадження Державних стандартів освіти. 
Реалізація даної Освітньої програми забезпечить: 
 стабільність функціонування закладу освіти й якісне надання освітніх послуг; 



 створення єдиного освітнього простору на підставі наступності й інтеграції змісту та форм
усіх ступенів освіти; 

 створення  умов  для  особистісного  розвитку,  інтелектуальної,  творчої,  громадської
самореалізації кожного учня ліцею;

  забезпечення рівних можливостей для здобуття якісної освіти;
  постійне оновлення організації та змісту освіти згідно з досягненнями сучасної педагогіки.
 Освітня  програма  Барвінківського  ліцею  №3  є  основним  документом  для  організації

навчанням  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  та  відповідно  до  висновків  ІРЦ  може
зазнавати адаптації  та/або модифікації,  що відображається в індивідуальній програмі розвитку
дитини.  Освітня  програма  закладу  є  основним  документом  для  організації  індивідуальної
(сімейна (домашня) та педагогічний патронаж) форми навчання. На основі освітньої програми
складено  річний  навчальний  план,  що  конкретизує  організацію  освітнього  процесу  в
Барвінківському ліцеї №3.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти у закладі.
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України

«Про освіту»).
Діти,  яким  на  1  вересня  поточного  навчального  року  виповнилося  сім  років,  повинні

розпочинати  здобуття  початкової  освіти  цього  ж навчального  року.  Діти,  яким на  1  вересня
поточного  навчального  року  не  виповнилося  шести  років,  можуть  розпочинати  здобуття
початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо
їм  виповниться  шість  років  до  1  грудня  поточного  року.  Особи  з  особливими  освітніми
потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість добуття
ними початкової  освіти може бути подовжена з  доповненням освітньої  програми корекційно-
розвитковим складником.

Реалізація процесу навчання в  ліцеї   здійснюється  в ході  5-денного робочого тижня на
уроках тривалістю в 1-х класах - 35 хвилин, в 2-4 класах - 40 хвилин, в 5-9 класах – 45 хвилин.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002  № 128  «Про  затвердження  Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних  загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-інтернатів),  груп  подовженого  дня  і  виховних  груп
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих  предметів  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від  21
лютого  2018  №  87  «Про  затвердження  Державного  стандарту  початкової  освіти»  та  від
24.07.2019  №688  «Про  внесення  змін  до  Державного  стандарту  початкової  освіти» години
фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Мовою навчання  у Барвінківському ліцеї №3 є українська.
Навчальні  плани  містять  інваріантну  складову,  сформовану  на  державному  рівні,

обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм
власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової.

Розділ 1
Місія Барвінківського ліцею №3, 

цілі та задачі освітнього процесу і засоби їх реалізації  



Призначення  ліцею полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку
мікрорайону   закладу,  забезпеченні  їх  всебічного  розвитку,  виховання  і  самореалізації
особистості,  яка  здатна  до  життя  в  суспільстві  та  цивілізованої  взаємодії  з  природою,  має
прагнення  до самовдосконалення  і  навчання  впродовж життя,  готова до свідомого життєвого
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення  цієї  мети  забезпечується  шляхом  формування  ключових  компетентностей,
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними  для  всіх  компетентностей  є  такі  вміння:  читання  з  розумінням,  уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно
обґрунтовувати  позицію,  творчість,  ініціативність,  вміння  конструктивно  керувати  емоціями,
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями
обов’язкового  мінімуму  змісту  загальноосвітніх  програм.  У  той  же  час  заклад  має  у  своєму
розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

• уведення  в  навчальний  план  предметів  і  курсів,  що  сприяють  загальнокультурному
розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

• надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної,
трудової, художньо-естетичної тощо);

• оригінальна  організація  навчальної  діяльності,  інтеграція  навчальної  та  позанавчальної
діяльності;

• надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.
Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:
 формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 виховання працьовитості, любові до природи;
 розвиток в учнів національної самосвідомості;
 формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення

суспільства;
 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості

до життя в суспільстві;
 виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних

традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 створення  основи  для  усвідомленого  відповідального  вибору  та  наступного

освоєння професійних освітніх програм;
 формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм обумовлені
«моделлю» випускника, призначенням і місцем  закладу  в освітньому просторі міста, району,
мікрорайону. 

Перед  ліцеєм поставлені такі цілі освітнього процесу:
1.  Забезпечити  засвоєння  учнями  обов’язкового  мінімуму  змісту  початкової,  основної

загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.
2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.
3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та

наступного засвоєння професійних освітніх програм.
4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.
5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне

здоров’я учнів;
6.  Підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  шляхом  своєчасного  та  якісного

проходження курсів перепідготовки.
7. Проведення атестації та сертифікації педагогів.
8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази ліцею.

У відповідності до чинного законодавства та власного Статуту Барвінківський ліцей №3
Барвінківської міської територіальної громади є  загальноосвітнім навчальним закладом.

Початкова  загальна  освіта  (1-4  класи):  І  цикл  –  1-2  класи;  ІІ  цикл  –  3-4  класи.
Призначення  початкової  школи  –  «всебічний  розвиток  дитини,  її  талантів,  здібностей,



компетентностей  та  наскрізних  умінь  відповідно  до  вікових  та  індивідуальних
психофізіологічних  особливостей  і  потреб,  формування  цінностей  та  розвиток  самостійності,
творчості,  допитливості,  що  забезпечують   її  готовність  до  життя  в  демократичному  й
інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі» (Типова освітня програма
для закладів загальної середньої освіти). 

Базова  середня освіта (5-9  класи). Призначення  базової  середньої  освіти  –  на  засадах
особистісно  зорієнтованого,  компетентнісного  і  діяльнісного  підходів,  що  реалізуються  через
відповідні  освітні  галузі,  передбачені  Державним  стандартом  базової  та  повної  загальної
середньої  освіти,  забезпечувати  розвиток  академічних,  соціокультурних,  соціально-
психологічних  здібностей  здобувачів  освіти;  сприяти  формуванню  ключових  і  предметних
компетентностей, розвитку умінь і навичок, застосуванню здобутих знань у життєвій практиці,
інтеграції особистості у соціокультурному та природному середовищі. 

Повна загальна середня освіта (10-11 класи). Призначення повної  загальної  середньої
освіти – задовольнити освітню потребу старшокласників у профільному навчанні,  сформувати
готовність до професійного вибору та реалізації шляхів подальшої освіти.

Розділ 2
Опис «моделі» випускника школи

Модель  випускника  Нової  Української  Школи  –  це  необхідна  основа  для  сміливих  і
успішних  кроків  у  своє  майбутнє.  Всі  інші  здобутки  у  сфері  компетентності  може принести
людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. 

Випускник ліцею  має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані
учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації
у  житті,  навчанні  та  праці.  Він  вміє  критично  мислити,  логічно  обґрунтовувати  позицію,
виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Випускник  –  це  передусім  людина  творча,  з  великим  потенціалом  саморозвитку  та
самореалізації, широким спектром особистості:

• випускник школи добре проінформована особистість;
• прагне до самоосвіти та вдосконалення;
• готовий до активної участі у суспільно-культурному житті  громади, 

держави;
• є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
• свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
• мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник  компетентний  у  ставленні  до  життя  —  реалізує  себе  через  самопізнання,
саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має  знання,  уміння та  навички,  передбачені  стандартом
початкової  освіти.  Він  упевнений  у  собі,  старанний,  працелюбний,  самостійний,
дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і
має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи
особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової  та профільної освіти  володіє певними якостями і вміннями на рівні
вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів
шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз,
синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає
свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та
етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб
життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник Барвінківського ліцею №3 - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий
до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 



Розділ 3
Особливості та форми організації освітнього процесу

Стратегічний  напрям  розвитку  початкової  освіти  –  формування  базових  знань,  умінь  і
навичок, розвиток пізнавальної мотивації та життєвих навичок.

Освітній  процес  у  1-4  класах  організований  за  Типовою  освітньою  програмою,
розробленою під керівництвом О.Я. Савченко.

Зміст освітнього процесу структурується за такими галузями:
- Мовно-літературна
- Іншомовна
- Математична
- Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров язбережувальнаʼязбережувальна

галузі)
- Технологічна
- Інформатична
- Соціальна і здоров язбережувальнаʼязбережувальна
- Мистецька
- Фізкультурна

Запропонована  у  програмі  інтеграція  навчальних  дисциплін  забезпечує  умови  для
формування у здобувачів освіти 1-4 класів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети
і явища різнобічно, системно та визначати практичне застосування вивченого.

Методологічні принципи організації освітнього процесу в початковій школі:
-  збереження  наступності  з  дошкільним  періодом  розвитку  дитини,  врахування  особистих

досягнень цього етапу;
-формування і розвиток базових особистісних якостей молодшого школяра: спостережливості,

допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності,
діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності тощо;

- використання внутрішньопредметних і міжпредметних зав’язків;
- перенос набутих умінь у нові ситуації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:
- формування здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях засобом

реалізації змістових ліній, виокремлених у навчальних курсах;
- формування ключових компетентностей:

вільне 
володіння 
державною 
мовою

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

здатність 
спілкуватися рідною

(у разі 
відмінності від 
державної)

та іноземними мовами

 активне використання рідної мови в 
різних комунікативних ситуаціях, зокрема в 
побуті, освітньому процесі, культурному житті 
громади
 можливість розуміти прості висловлювання
іноземною мовою, спілкуватися нею у 
відповідних ситуаціях
 оволодіння навичками 
міжкультурного спілкування

математичн
а 
компетентніст

 виявлення простих математичних 
залежностей у навколишньому світі
 моделювання процесів та ситуацій



ь із застосуванням математичних 
відношень та вимірювань
 усвідомлення ролі математичних знань 
та вмінь в особистому і суспільному житті 
людини

компетентності у галузі 
природничих наук, техніки
і технологій

 допитливість, прагнення шукати і 
пропонувати нові ідеї
 самостійно чи в групі 
спостерігати та досліджувати
 формулювати припущення і робити 
висновки на основі проведених дослідів
 пізнавати себе і навколишній світ 
шляхом спостереження та дослідження

інноваційність  відкритість до нових ідей, ініціювання змін
у близькому середовищі (клас, школа, громада 
тощо)
 формування знань, умінь, ставлень, що є 
основою компетентнісного підходу, 
забезпечують подальшу здатність успішно 
навчатися, провадити професійну діяльність, 
відчувати себе частиною спільноти і брати 
участь у справах громади

екологічна компетентність  усвідомлення основи екологічного 
природокористування
 дотримання правил природоохоронної поведінки, 
ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 
важливість збереження природи
для сталого розвитку суспільства

інформацій
но-
комунікаційна
компетентніст
ь

 опанування основою цифрової 
грамотності для розвитку і спілкування
 здатність безпечного та етичного 
використання засобів інформаційно-
комунікаційної компетентності у навчанні та 
інших життєвих ситуаціях

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



громадянські
та соціальні 

компетентності

 усвідомлення ідей демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, 
рівних прав і можливостей
 співпраця з іншими особами для 
досягнення спільної мети
 активність у житті класу та школи
 повага до прав інших осіб
 уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 
пов’язаних із різними проявами дискримінації, 
цінувати культурне розмаїття різних народів
та ідентифікацію себе як громадянина України
 дбайливе ставлення до власного здоров’я
і збереження здоров’я інших людей, 
дотримання здорового способу життя

культурна компетентність  залучення  до  різних  видів  мистецької
творчості (образотворче, музичне та інші види
мистецтв)  шляхом  розкриття  і  розвитку
природних
здібностей, творчого вираження особистості

підприємливість
та фінансова грамотність

 ініціативність
 готовність брати відповідальність за власні 
рішення

досягнення цілей
 усвідомлення етичних цінностей ефективної 
співпраці
 готовність до втілення в життя ініційованих ідей
 прийняття власних рішень

Освітню програму для базової середньої освіти укладено за такими галузями: 
 Мови і літератури 
 Суспільствознавство 
 Мистецтво
 Математика
 Природознавство
 Технології 
 Здоров’я і фізична культура
Структура базової освіти: 
І етап: пропедевтична предметна орієнтація (5-7 класи); 
ІІ етап: передпрофільна освіта (8-9 класи). 

Стратегічні  завдання  першого  етапу  базового  ступеня –  створення  інтелектуального
підгрунтя для вибору напряму подальшої профілізації та рівня вивчення навчальних дисциплін,
формування  ціннісних  орієнтацій  у  структурі  особистості,  розвиток  комплексної  освітньої
мотивації  (традиційної,  прагматичної,  задоволення  від  навчання).  Методологічні  принципи
організації освітнього процесу в 5-7 класах:

 -  залучення  здобувачів  освіти  до  процесу  визначення  цілей  і  планування  навчальних
завдань; 

-  розвиток  системи  цінностей  у  сфері  освітньої  діяльності:  престижність  високих
результатів  навчання  та  особистих  досягнень,  орієнтація  на  пізнання  як  атрибут  сучасної
успішної людини;

 - прищеплення елементів ефективних технологій досягнення успіху: оперування методами
й  прийомами  сприйняття  та  засвоєння  нових  знань,  орієнтації  в  сучасному  інформаційному
просторі, самоаналізу навчальних труднощів та проектування шляхів для їх подолання; 

-  розвиток  рефлекторних  навичок,  засвоєння  методів  самооцінки  та  самоконтролю;  -
розширення спектру видів освітньої діяльності: пріоритет завдань дослідницького, проблемного,



розвивального, творчого характеру в урочній та позаурочній діяльності;
 -  створення  особистої  освітньої  траєкторії  кожного  здобувача  освіти  через  широке

залучення до участі у предметних тижнях, олімпіадах, колективних та індивідуальних проектах
тощо.  Стратегічні  завдання  другого  етапу  базового  ступеня –  формування  первинної
профільної орієнтації; продовження процесу самовизначення здобувачів освіти у різних освітніх
галузях,  поглиблення  та  удосконалення  навичок  самостійної  інтелектуальної  діяльності,
сприяння  формуванню світоглядної  системи особистості.  Методологічні  принципи організації
освітнього процесу в 8-9 класах: 

- діяльнісна спрямованість навчання: постійне включення здобувачів освіти до різних видів
активної навчально-пізнавальної діяльності; - практична спрямованість навчання; 13 - створення
умов для самостійного  виведення нового знання,  перевірки  його на  практиці;  -  встановлення
причинно-наслідкових  зав’язків  шляхом  створення  проблемних  ситуацій,  організації
спостережень, дослідів тощо;

 -встановлення міжпредметних і внутрішньопредметних зав’язків: змістовоінформаційних,
операційно-діяльнісних, організаційно-методичних. 

Очікувані результати освітнього процесу на базовому ступені:
 - задоволення освітніх потреб кожного здобувачів освіти 5-7 класів;
 - реалізація здібностей і нахилів, виявлених у початковій школі;
 - створення комфортного, особистісно зорієнтованого освітнього простору; 
-  формування  індивідуальної  освітньої  стратегії  здобувачів  освіти  8-9  класів.  Освітню

програму для профільного ступеня укладено за такими галузями типового навчального плану
Державного стандарту: 

 Мови і літератури 
 Суспільствознавство 
 Естетична культура 
 Математика 
 Природознавство 
 Технології 
 Здоров’я і фізична культура
 Стратегічний напрямок профільної  освіти – створення психологопедагогічних умов для

підготовки  випускників  Барвінківського  ліцею  №3  до  самостійного  життя,  набуття  повної
загальної середньої освіти на базі профільного навчання для побудови індивідуальної освітньої
та професійної  траєкторії  на основі  ціннісної  світоглядної  позиції  особистості.  Методологічні
принципи організації освітнього процесу в старшій школі: 

- формування системи предметної (змістовної) та професійної (практичної, дослідницької,
проектної)  сфер  діяльності  старшокласників  на  основі  міжпредметної  інтеграції  та  загальних
принципів побудови наукового знання;

- моделювання уроку як навчального полілогу: учень – учитель, учень – учні; 
- розвиток системи проблемно-пошукової, дослідницької освітньої діяльності;
- забезпечення процесу активної соціалізації старшокласників; 
- орієнтація на особисті досягнення в освітній взаємодії;
- забезпечення відкритості та комфортності освітнього середовища;
- психолого-педагогічний супровід професійного вибору випускників. 
Очікувані результати освітнього процесу на профільному ступені: 
- усвідомлений та компетентний вибір здобувачем освіти профілю навчання; 
- готовність випускника Барвінківського ліцею №3 до відповідальних важливих рішень;
-здатність старшокласників до ведення діалогу, активної взаємодії; 
-  спроможність  до  об’єктивної  самооцінки  в  поєднанні  з  постійним  пошуком  шляхів

самореалізації особистості;
- формування професійного самовизначення кожного випускника; 
- створення життєвого проєкту особистості. 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти базового та профільного ступенів:
 - формування ключових компетентностей учнів:

Ключові
компетентнос

Компоненти 



ті

Спілкування
державною мовою

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 тощо.
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;  обирати  й  застосовувати доцільні
комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та
використовувати її для різних потреб;
висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та
за допомогою засобів електронного спілкування;
ефективно користуватися навчальними стратегіями
для самостійного вивчення іноземних  мов;
адекватно  використовувати  досвід,  набутий  у
вивченні рідної мови та інших навчальних
предметів, розглядаючи його як засіб
усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники,
довідкова література, мультимедійні засоби,
адаптовані іншомовні

тексти.
Математича
компетентн
ість

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.

Основні 
компетентності
у природничих 
науках і 
технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у
довкіллі; будувати та досліджувати природні явища
і процеси; послуговуватися технологічними
пристроями.

Ставлення:  усвідомлення  важливості
природничих  наук  як універсальної мови науки,
техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових
ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та
діаграм, які ілюструють функціональні залежності
результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-
цифрова 
компетентн
ість

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

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  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

Ініціативні
сть і 
підприємлив
ість

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)
Соціальн

а і 
громадянсь
ка 
компетентн
ості

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
Обізнаність і 

самовираження у
сфер 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 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

Екологічна 
грамотніст ь    
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
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; задачі, які сприяють усвідомленню цінності
здорового способу життя

- інтеграція ключових і загальнопредметних компетентностей через наскрізні лінії:

Наскрізна
лінія

Коротка
характеристика

Еколо
гічна  
безпека

й 
стали
й 
розвит
ок

Формування 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  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 себе

Громадян
ська 
відповідаль
ність

Формування відповідального члена громади і
суспільства, що розуміє принципи і механізми їх
функціонування; виховання порядності, старанності,
систематичності, послідовності, посидючості і чесності,
толерантного ставлення до товаришів, незалежно від
рівня навчальних досягнень.

Освоюється через колективну діяльність (дослідницькі
роботи, роботи  в  групі,  проекти  тощо),  яка  поєднує
окремі  предмети  між собою і розвиває готовність до
співпраці, толерантність щодо різноманітних способів
діяльності і думок.

Здоров'я і 
безпека

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.  Вирішення  проблем,
пов’язаних із ризиками для життя і здоров’я, знайдених
з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення
і розв’язування задач тощо.

Підприємлив
ість 

і 
фінансова 
грамотність

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).

Розв'язування  практичних  завдань  щодо  планування
господарської діяльності та реальної оцінки власних
можливостей, складання сімейного бюджету,
формування

економного ставлення до природних ресурсів.

Для організації освітнього процесу в Барвінківському ліцеї  №3
застосовуються:

Педагогічні технології Методи навчання
Технологія проблемного 

навчання
Прийоми актуалізації 

суб’єктивного досвіду учнів



 Ігрові навчальні 
технології

Технологія розвивального 
навчання

Технологія особистісно 
орієнтованого навчання

Технологія розвитку 
критичного мислення

Технологія інтерактивного 
навчання  Проєктна 
технологія
STEM-технологія

Методи навчального 
діалогу Прийоми 
створення ситуацій

колективного та 
індивідуального вибору 
Рефлексивні прийоми та методи

Методи діагностики та 
самодіагностики

Основні форми організації освітнього процесу:

Типи
уроків

Форми уроків

Формування компетентностей
Розвитку компетентностей 

Перевірки та оцінювання 
досягнення компетентностей
Корекції основних 
компетентностей  
Комбінований

Інтегрованийу
рк
Проблемний
урок Відео-
урок
Інтерактивний урок 
(екскурсія, віртуальна 
подорож, семінар, 
конференція, форум, 
брифінг, квест, дискусія 
тощо)

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови
роботи, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних
програмах. Форми організації  освітнього процесу можуть розширюватись за умови виконання
вимог Державного стандарту.

За необхідності у закладі здійснюється організація дистанційного навчання. Забезпечення
освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі
практичні,  лабораторні)  заняття  вебінари,  онлайн форуми та  конференції,  самостійну  роботу,
дослідницьку,  пошукову,  проєктну  діяльність,  навчальні  ігри,  консультації  та  інші  форми
організації освітнього процесу.

Організація  освітнього  процесу  має  забезпечувати  регулярну  та  змістовну  взаємодію
суб’єктів  дистанційного  навчання,  з  використанням  форм  індивідуальної  та  колективної
навчально-пізнавальної  діяльності  учнів,  а  також  здійснення  ними  самоконтролю  під  час
навчання.  Отримання  навчальних  матеріалів,  спілкування  між  суб’єктами  дистанційного
навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять,  що проводяться дистанційно,
забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної  та текстової інформації  в синхронному або
асинхронному режимі.

Педагогічні  працівники  самостійно  визначають  режим  (синхронний  або  асинхронний)
проведення  навчальних  занять.  При  цьому  не  менше  30  відсотків  навчального  часу,
передбаченого освітньою програмою закладу освіти, забезпечується в синхронному режимі.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин
(стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів
навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних,
малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації,
доступних для учнів за особистою заявою батьків/офіційних представників (телефонний,
поштовий зв’язок тощо).

Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також



надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).
Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, визначеними

спеціальними  законами,  і  відповідно  до  критеріїв, визначених Міністерством освіти і науки
України. Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з
використанням можливостей  інформаційно-комунікаційних  (цифрових)  технологій.  Перевірка
робіт учнів відбувається в термін, вказаний учителем. Якщо робота на перевірку  надана
невчасно,  її  перевірка здійснюється тільки за згодою вчителя. Вчитель має право за певними
видами робіт здійснювати вибіркову перевірку надісланих учнями виконаних завдань.

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного  навчання
здійснюється відповідно до законодавства. Організація освітнього процесу під час дистанційного
навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства  про освіту,  захист  персональних
даних,  а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять,
рухової активності (фізкультхвилинок), вправ для очей, тривалості виконання завдань для
самопідготовки у позанавчальний час). Дистанційне навчання організовується для учнів, які не
мають медичних протипоказань до занять з комп’ютерною технікою.

Розділ 4
Опис та інструменти системи

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 
складається з наступних компонентів:

 кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 якість проведення навчальних занять;
 моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти:
 оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань,
умінь і навичок здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 створення  необхідних  умов  для  підвищення  фахового  кваліфікаційного  рівня

педагогічних працівників.

 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах є оцінювальна
діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та передбачає
партнерську взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків. Основними функціями оцінювання є
мотиваційна, діагностична, коригувальна, прогностична, розвивальна, навчальна, виховна та
управлінська.

Навчальні досягнення учнів початкових класів підлягають формувальному і
підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів
навчання учнів у початкових класах здійснюється вербально.

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів,
процесу опанування ними навчального досвіду як основи  компетентності,  забезпечення
індивідуальної траєкторії розвитку особистості, є невід’ємним складником освітнього процесу
та здійснюється постійно.

Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності учнів щодо
усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, способів їх досягнення та
визначення подальших навчальних дій щодо покращення досягнень за результатами



зворотного зв’язку.

Об’єктами  формувального  оцінювання  є  процес  навчання  учнів,  а  також результат
навчальної діяльності на певному етапі навчання.

Провідна  роль  у  формувальному  оцінюванні  належить  критеріям,  за  якими воно
здійснюється.  Критерії  оцінювання  визначаються  вчителем  (із  поступовим залученням  до
цього процесу учнів) відповідно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів.

Орієнтирами для визначення критеріїв формувального оцінювання є вимоги до
обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені
Державним стандартом початкової освіти до певного циклу навчання (1-2 класи та 3-4 класи),
і очікувані результати, зазначені в освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

- педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності
учнів;

- аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів,
результатів їхніх діагностичних робіт;

- самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
- оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

-      застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння 
учнями навчального матеріалу («Світлофор»,«Мікрофон», «Вихідний квиток» тощо).

Підсумкове  тематичне  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  початкових класів
здійснюється протягом навчального року за результатами опанування ними теми, кількох тем,
розділу програми тощо. Підсумкове завершальне оцінювання  здійснюється  в  кінці
навчального року з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу
до дитини в процесі подальшого навчання.

Підсумкове завершальне оцінювання навчальних досягнень учнів передбачає
узагальнення інформації про їхній навчальний поступ протягом навчального року, при цьому
не передбачає проведення окремих діагностичних робіт.

Результати підсумкового завершального оцінювання учитель визначає на основі власних
педагогічних спостережень, результатів тематичного оцінювання, аналізу учнівських 
портфоліо та фіксує у Класному журналі і свідоцтвах досягнень.

Свідоцтво досягнень заповнюється вчителем  раз  на рік. Результат  оцінювання
особистісних  надбань  учнів  у  1-4  класах   виражаємо вербальною  оцінкою,  а  об'єктивних
результатів  навчання  учнів  у  1-2  класах  –  вербальною  оцінкою,  у  3-4  класах-  рівневою
оцінкою. 

У свідоцтві досягнень учитель фіксує розгорнуту інформацію про навчальний поступ
учня/учениці  у  закладі  освіти  протягом  навчального  року  з усіх  предметів  вивчення  за
показниками,  які  відповідають  визначеним  типовою освітньою  програмою  очікуваним
результатам  навчання,  та  надає  рекомендації щодо  подальшого  навчання.  Документ
підписують учитель і батьки. Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена
копія зберігається в особовій справі учня в школі.

Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учня є
конфіденційною. Вона обговорюється лише під час індивідуальних зустрічей учителя з учнем/
ученицею та його/її батьками або консультацій з фахівцями, які беруть участь у розробленні
індивідуальної траєкторії розвитку учня.

Оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  5-9  класів  відбувається  за  12- бальною
системою відповідно до Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008
року  №  371,  та  Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої  освіти,  затвердженими  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та
спорту України від 13.04.2011 року № 329. Критерії, що розробляються вчителями спільно з
учнями  для  оцінювання  різних  видів  завдань,  для  різних занять або навчальних тем



розміщуються в навчальних кабінетах або ж оголошуються перед початком виконанням робіт.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх предметів розміщені на офіційному
сайті ліцею.

Оцінювання учнів за сімейною формою навчання здійснюється не рідше, ніж 4 рази на
рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестація.

Здобувачі освіти, для яких організовано педагогічний патронаж, проходять поточне та
підсумкове  (семестрове/піврічне  та  річне)  оцінювання  навчальних досягнень, а  також
атестацію.



Розділ 5
Вимоги до здобувачів освіти, які можуть розпочати навчання         

за освітньою програмою Барвінківського ліцею №3

Початкова 
освіта

Базова середня 
освіта

Профільний 
ступінь

Початкова освіта
здобувається  з

шести    років.  Діти,
яким  на  1 вересня
поточного
навчального  року
виповнилося сім років,
повинні розпочинати
здобуття  початкової
освіти цього  ж
навчального  року.
Діти,  яким  на  1
вересня поточного
навчального року не
виповнилося шести
років,  можуть
розпочинати здобуття
початкової  освіти
цього  ж  навчального
року за бажанням
батьків або осіб, які їх
замінюють, якщо їм
виповниться  шість
років до 1 грудня
поточного року.

Особи з особливими
освітніми  потребами
можуть розпочинати
здобуття початкової
освіти з іншого віку.

Базова середня 
освіта  здобувається 
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. 
Особи з особливими 
освітніми потребами 
можуть розпочинати
здобуття базової 
середньої освіти за 
інших умов.

Профільна
середня освіта
здобувається 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.  Особи  з
особливими освітніми
потребами  можуть
розпочинати
здобуття профільної
середньої освіти за
інших умов.

Розділ 6
              Річний навчальний план

Барвінківського  ліцею №3

Річний  навчальний  план  Барвінківського  ліцею  №1  розроблено  на  основі чинних
нормативно-правових  актів  України,  власного  Статуту  та  відповідно  до Санітарного
регламенту  для  закладів  загальної  середньої  освіти,  затвердженого наказом  Міністерства
охорони здоров'я  України  25  вересня  2020 року  № 2205, зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394.

У 2021/2022 навчальному році заплановано освітній процес  для 11 класів.
Мова навчання в Барвінківському ліцеї №3 – українська.

Річний навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  освітній



процес у закладі організовується в межах навчального року, що  розпочинається у День знань
-  1  вересня,  триває  не  менше  175  навчальних  днів  і закінчується не  пізніше 1  липня
наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр –  01.09.2021 – 29.12.2021
ІІ семестр – 11.01.2022 – 03.06.2022
Канікули (орієнтовно):
осінні – 23.10.2021 – 31.10.2021 (9 днів);
зимові – 30.12.2021 – 10.01.2022 (12 днів);
весняні – 26.03.2022 – 03.04.2022 (9 днів).
Дата  вручення  документів  про  освіту  буде  визначена  додатково  (в  залежності  від

термінів проведення ДПА, ЗНО).
Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і

науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються
з  управлінням освіти, молоді та спорту.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4 класу – остання декада травня 2022 року;
для 9 класу – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення  про  доцільність  проведення  навчальної  практики  та  навчальних  екскурсій
приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі  п’ятиденки з  двома вихідними – субота,  неділя.  Навчальні
заняття  проводяться  в  одну  зміну  з  800 до  1505 і  регламентуються  розкладом  уроків,
затвердженим  директором  школи.  Через  40  хвилин  після  останнього  уроку  проводяться
факультативні  заняття.  Упродовж навчального  дня  проводяться  дві  великі  перерви  по 20
хвилин .

Під час складання таблиць річного навчального плану для 1-11 класів враховувалися
особливості  регіону  та  індивідуальні  освітні  потреби  здобувачів освіти, принципи
особистісної диференціації, професійної орієнтації на базі поглибленого вивчення предметів,
до  яких  учні  виявляють  здібності  та  стійкий інтерес, рівень навчально-методичного та
кадрового забезпечення закладу.

З  метою  забезпечення  диференційованого  навчання,  врахування  освітніх потреб,
нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до
їхнього професійного самовизначення, на основі матеріально-технічного забезпечення
Барвінківського ліцею №3, наявності відповідних кадрів організовано профільне навчання
для 10-11 класів.

У 2021/2022 навчальному році для здобувачів освіти 10 і 11 класів організовано
навчальний  процес  за  філологічним  профілем  для  10-11  класів. Для складання річного
навчального плану Барвінківським ліцеєм №3 використано другий варіант організації
освітнього процесу, визначений Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.04.2018  № 408.  Цей  варіант  містить перелік
базових предметів, який включає окремі предмети суспільно- гуманітарного та математично-
природничого циклів.
До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна
література», «Іноземна (англійська) мова», «Історія України»,  «Всесвітня  історія»,
«Громадянська  освіта»,  «Математика»,  «Фізика  і астрономія», «Біологія і екологія»,
«Хімія», «Географія», «Фізична культура»,  «Захист України».  Зміст  базового  предмета
«Фізика і астрономія» в 11 класі реалізується за модульним принципом, при цьому розподіл
годин на вивчення окремих предметів «Фізика», «Астрономія» здійснюється відповідно до
навчальних програм.

Відповідно до освітніх запитів старшокласників та з метою кращої підготовки до
вступу у вузи збільшено кількість годин у 10-11класах на вивчення української мови,
української літератури, математики, англійської мови .

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується
вибірково-обов’язковими предметами. Із запропонованого переліку учні 10 класу обрали два



предмета: «Технології», «Мистецтво»,  а  учні  11  класу  - «Інформатика», «Мистецтво»,що
вивчаються на рівні стандарту одночасно  в 10 та 11-му класах.

З метою посилення   індивідуальної   роботи   з   учнями   відповідно   до «Порядку
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128
(зі змінами),  поділ класів на групи здійснюється під час вивчення  інформатики за умови
відповідної кількості учнів у класі.



 Додаток 1
      складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

 і науки України від 08.10.2019 року № 1272
 

Навчальний план
для 1-2 класів  Барвінківського ліцею №3

 із українською мовою навчання на 2021/2022 навчальний рік
(за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість
годин на
тиждень
1 2

Мовно-літературна

Іншомовна

Українська мова. Навчання 
грамоти

7

Українська мова 3,5
Читання 3,5
Іноземна мова (англійська) 2 3

Мистецька Музичне мистецтво 1 1

Образотворче мистецтво 1 1

Математична Математика 4 4
Природнича, 

технологічна, 
громадянська і історична,
соціальна та 
здоров’язбережувальна 
галузі 

Я досліджую світ
3 3

Технологічна Дизайн і технології 1 1
Інформатика 1

Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього: 19+3 21+3
Варіативна складова
Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять 

1 1

Російська мова 1 1
 Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25
 Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження 20 22

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на 
учня.

Директор ліцею                           Ірина ШУЛЬГА



Додаток 2
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

                                                                                               і науки України від 08.10.2019 року № 1273

Навчальний план
для 3-4 класів  Барвінківського ліцею №3

 із українською мовою навчання на 2021/2022 навчальний рік
(за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко)

Освітні 
галузі

Навчальні 
предмети

Кількість
годин

на
тиждень/рік у

класах

3 4

Мовно-літературна 
Іншомовна

 Українська мова 

Літературне 
читання

3,5

          
3,5

 3,5

3,5

Англійська мова 3 3
Мистецька Музичне мистецтво   1    1

Образотворче 
мистецтво

  1    1

Математика Математика 5 5

Я 
досліджую 
світ 
(природнича,

громадянська й 
історична, соціальна,

здоров’язбережувал
ьна галузі)

Я досліджую світ
3 3

Технологічна Дизайн і технології 1 1
Інформатична Інформатика 1 1
Фізкультурна Фізична культура* 3 3
Усього 22+3 22+3

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курсів за вибором, 
проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять:

Російська мова 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня
2

3
2

3
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 

та варіативної складових, що фінансується з 
бюджету

(без урахування поділу класів на групи)

2
6

2
6

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на 



учня.
 

     Директор ліцею                                        Ірина ШУЛЬГА



 Додаток 3
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

                                                                                                  і науки України від 20.04.2018 року №405
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
5-9 класів з  українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9

Мови і 
літератури

Українська мова 3,5+0,
5

3,5+0,
5

2,5+0,
5

2 2

Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2

Суспільство-
знавство

Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1

Математика Математика 4+1 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2

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

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2

Здоров’я і 
фізична культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3

Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3
Додатковий  час  на  предмети,  факультативи,
індивідуальні заняття та консультації

3,5 3,5 2,5 3 3

Додаткові години на вивчення української мови 0,5 0,5 0,5 - -
Додаткові години на вивчення  математики 1 - - - -
Російська мова 1 1 1 1 1
Спецкурс «Хорові співи» 1 1 1 - -
Спецкурс «Я –моє здоров’я-моє життя» - - - - -
Спецкурс «Харківщинознавство» - - - 1 1
Додаткові  години  на  вивчення   трудового
навчання

- - - - 1

Курс за вибором  «Природознавство» - 1 - 1 -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на 
групи)

27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

Директор  ліцею                                                           Ірина ШУЛЬГА

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 
допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.



Додаток 4
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

                                                                                        і науки України від 20.04.2018 року №408

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
10-11 класів з  українською мовою навчання

 (філологічний профіль) 
на 2021/2022 навчальний рік

Предмети
Кількість годин на тиждень

у класах
10 11

Базові предмети 27 26 
Українська мова 2+2 2+2
Українська  література 2+2 2+2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова 2 2
Історія України  1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2 
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, 

Мистецтво)
3 3

Інформатика 1,5 -
Мистецтво 1,5 1,5
Технології - 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні
заняття

8 9 

Додаткові години на профільні предмети. Українська мова 2 2
Додаткові години на профільні предмети. Українська 

література
2 2

Англійська мова 1
Математика 1 1
Години на : - -
факультатив  «Українське відродження ХХ століття»   1 1
факультатив  «Методика розв'язування нестандартних задач з 

фізики»
1 1

факультатив «Готуємося до ЗНО » 1 1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

Директор   ліцею                                                  Ірина ШУЛЬГА

https://drive.google.com/file/d/0B5H3H_jxWRjONkxCanNUMGNCUEU/edit?usp=sharing


Додаток 5
      складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

 і науки України від 08.10.2019 року № 1272
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для здобувача  освіти Камишана Дениса, учня 1 класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

 

Освітні галузі Навчальні предмети Клас

1

Мовно-літературна

Іншомовна

Українська мова. Навчання 
грамоти

7

Українська мова
Читання
Іноземна мова (англійська) 2

Мистецька Музичне мистецтво 1

Образотворче мистецтво 1

Математична Математика 4
Природнича, 
технологічна, 
громадянська і історична, 
соціальна та 
здоров’язбережувальна 
галузі 

Я досліджую світ
3

Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатика

Фізкультурна Фізична культура 3
Усього: 19+3
Корекційно-розвиткові 

заняття 
    4

Корекція розвитку

 Розвиток мовлення

2

2

 

Директор ліцею                           Ірина ШУЛЬГА

Додаток 6
      складений відповідно до  Типової освітньої програми 



закладів загальної середньої освіти І ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

 і науки України від 08.10.2019 року № 1272
 

Навчальний план
для здобувачів  освіти Васильченка Назара, Васильченка Артема учнів 2  класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

 

Освітні галузі Навчальні предмети Клас

2

Мовно-літературна

Іншомовна

Українська мова 3,5
Читання 3,5
Іноземна мова (англійська) 3

Мистецька Музичне мистецтво 1

Образотворче мистецтво 1

Математична Математика 4
Природнича, 

технологічна, 
громадянська і історична, 
соціальна та 
здоров’язбережувальна 
галузі 

Я досліджую світ
3

Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатика 1

Фізкультурна Фізична культура 3
Усього: 21+3

 Корекційно-розвиткові 
заняття

4

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

2

2

 

Директор ліцею                           Ірина ШУЛЬГА

Додаток 7
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти



                                                                                               і науки України від 08.10.2019 року № 1273

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для здобувача  освіти Кузнєцова Богдана   учня 3 класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

                                                      Навчальні предмети Кількість годин 

Інваріантна складова
Освітні галузі Предмети
Мовно-літературна Українська мова 4

Літературне читання 3

Іноземна мова 3

Математична Математика 5
Природнича
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ 3

Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Образотворче мистецтво 1

Музичне мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Разом 25
 Корекційно-розвиткові заняття                                                                                        2

Корекція розвитку 2

Директор   ліцею                                                  Ірина ШУЛЬГА

Додаток 8
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти



                                                                                                  і науки України від 20.04.2018 року №405
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для здобувача  освіти  Васильченка Сергія, учня 5 класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

 

Директор  ліцею                                                           Ірина ШУЛЬГА

Додаток 9
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

Освітні галузі Предмети

5
Мови і 

літератури
Українська мова 3,5
Українська література 2
Іноземна мова 3
Зарубіжна література 2

Суспільство-
знавство

Історія України 1
Всесвітня історія -
Основи правознавства -

Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -

Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -

Природознавство Природознавство 2
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -

Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1

Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3

Разом 23,5+3
Корекційно-розвиткові заняття     4  
Корекція розвитку 2
Розвиток мовлення 2



                                                                                                  і науки України від 20.04.2018 року №405
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для здобувачів  освіти Цомаха Матвія, Тимченка Дмитра, учнів 6 класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

 

Директор  ліцею                                                           Ірина ШУЛЬГА

Додаток 10
складений відповідно до  Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  
затвердженої наказом Міністерства освіти

Освітні галузі Предмети 6

Мови і 
літератури

Українська мова 3,5
Українська література 2
Іноземна мова 3
Зарубіжна література 2

Суспільство-
знавство

Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -

Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -

Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -

Природознавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика -
Хімія -

Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1

Здоров’я і 
фізична культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3

Разом 26,5+3
Корекційно-розвиткові заняття 5 
Корекція розвитку 2
Розвиток мовлення 2
Лікувальна фізкультура 
(Цомах Матвій)

1



                                                                                                  і науки України від 20.04.2018 року №405
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для здобувача  освіти Діденка Владислава, учня 7 класу 

   (інклюзивна   форма навчання)  
 на 2021/2022 навчальний рік

 

Директор  ліцею                                                           Ірина ШУЛЬГА

 

                                                                                               Додаток 11
до освітньої програми
Барвінківського ліцею №3 на

Освітні галузі Предмети 7

Мови і 
літератури

Українська мова 2,5
Українська література 2
Іноземна мова 3
Зарубіжна література 2

Суспільство-
знавство

Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -

Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -

Математика Математика -
Алгебра 2
Геометрія 2

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

Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1

Здоров’я і 
фізична культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3

Разом 28+3
Корекційно-розвиткові заняття 5
Корекція розвитку 2
Розвиток мовлення 3



2021/2022 навчальний рік

Перелік навчальних програм
за якими ведеться викладання предметів
у 1-4 класах Барвінківського ліцею №3

(затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1272 (1-2
класи), від 08.10.2019 №1273 (3-4 клас), від 20.04.2018 №407 (російська мова))

№
 
з
/
п

Назва
навчальної
програми

1
.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. 
Я.

1-2 клас

2
.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

3-4 клас 

3
.

Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних

закладів з українською мовою навчання 1-4 класи

   Директор  ліцею  Ірина ШУЛЬГА

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc


Додаток 12 
до освітньої програми
Барвінківського ліцею №3 на
2021/2022 навчальний рік

        Перелік навчальних програм
за якими ведеться викладання предметів у 5-9-х класах 

Барвінківського ліцею №3
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

№ 
з/п

Назва
навчальної
програми

1. Українська мова

2. Українська література

3. Біологія

4. Всесвітня історія

5. Географія

6. Зарубіжна література

7. Інформатика

8. Історія України

9. Математика

10
.

Мистецтво

11
.

Основи здоров’я

12
.

Природознавство

13
.

Трудове навчання

14
.

Фізика

15
.

Фізична культура

16
.

Хімія

17
.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

18
.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)

19
.

Іноземні мови (англійська)



       Директор  ліцею Ірина ШУЛЬГА



Додаток  13
до освітньої програми
Барвінківського ліцею №3 на 
2021/2022 навчальний рік

    Перелік навчальних програм
за якими ведеться викладання навчальних предметів у 10-11 класах

Барвінківського ліцею №3
(затверджені наказами Міністерства освіти і науки України

від 23.10.2017 № 1407, від 24.11.2017 № 1539, від 20.04.2018 №408)

№
 з/
п

Назва навчальної програми Рівень 
вивчення

1 Українська мова Профільний рівень

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 України Рівень стандарту

8 Інформатика Рівень стандарту

9 Історія України Рівень стандарту 

10 Математика (алгебра і початки аналізу
та геометрія)

Рівень стандарту

11 Технології Рівень стандарту

12 Українська література Профільний рівень

13 Фізика 10-11 (авторський колектив під
керівництвом Локтєва В.М.)

Рівень стандарту

14 Астрономія (авторський колектив під
керівництвом Яцківа Я.Я.)

Рівень стандарту

15 Фізична культура Рівень стандарту

16 Хімія Рівень стандарту

17 Іноземні мови (англійська) Рівень стандарту

      Директор   ліцею Ірина ШУЛЬГА
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