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І. Загальні положення 

 

1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності 

Рівненського НВК №12  

Освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради  розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти».  

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти. 

Освітня програма НВК №12, сформована на основі Типової освітньої 

програми. Обговорена на методичній раді школи і методичних об’єднаннях 

учителів та схвалена на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи 

НВК №12,  затверджена директором школи. Окрім освітніх компонентів для 

вільного вибору учнів, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона містить 

інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з 

особливими освітніми потребами. 

Освітня програма оприлюднена на веб-сайті НВК №12  

(school.nvk12@gmail.com>)  

 Для досягнення учнями НВК №12 обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів.  

  Освітня програма 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  подані в рамках навчальних планів 

(Додаток 1); очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм; рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; вимоги до осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

1.2. Інформаційна довідка 

Ліцензований обсяг — 1275 учнів. 

Фактична кількість осіб, які навчаються в НВК №12 — 1751. 

Класів – 57.  

Всього в НВК №12 наявні 54 навчальні кабінети та 3 навчальні майстерні. 

В приміщенні старшої школи - 42 навчальні кабінети та 3 майстерні, в 

приміщенні молодшої - 12 навчальних кабінетів. З них: 



· 1 кабінет біології, 

· 1 кабінет з обробки текстильних матеріалів, 

· 1 кабінет з обробки харчових продуктів, 

· 1 кабінет музичного мистецтва, 

· 1 кабінет образотворчого мистецтва, 

· 1 кабінет хімії, 

· 2 кабінети географії, 

· 2 кабінети зарубіжної літератури, 

· 2 кабінети історії, 

· 2 кабінети німецької мови, 

· 2 кабінети української мови та літератури, 

· 2 кабінети фізики, 

· 3 кабінети інформатики, 

· 3 спортзали, 

· 5 кабінетів англійської мови, 

· 5 кабінетів математики. 

Атестовано: 15 навчальних кабінетів, 1 спортзалу, 3 майстерні.  

Кадрове забезпечення. У Рівненському навчально-виховному комплексі 

№12 Рівненської міської ради у 2019-2020 н.р. працює 141 педагогічний 

працівник, 2 педагоги – організатори, 7 вихователів ГПД, 1 практичний 

психолог, 1 соціальний педагог, 1 логопед, 1 вихователь класу з інклюзивною 

формою навчання, з них 13 працівників знаходились у відпустці по догляду 

за дитиною, 2 бібліотекарі. За умовами прийняття на роботу – 4 сумісники, 5 

тимчасових працівників та 132 основних працівників. Серед педагогічного 

колективу – 13 пенсіонерів за віком та 4 вчителі-пенсіонери за інвалідностю. 

У 139 педагогів закладу вища освіта,  у 2  – середня спеціальна. 

Якісний склад учителів НВК №12 

 

Вища категорія –   101 чол. (72  %) 

Вища категорія, учитель – методист –   57 чол. (41%) 

Вища категорія, ст. учитель –   28 чол. (20%) 

Вища категорія –                 16 чол. ( 11%) 

І категорія  –      11  чол. (8%) 

ІІ категорія –     15  чол.  ( 11%) 

Спеціаліст  –      14 чол. (10%) 
 

ІІ.  Організація освітнього процесу 

2.1. Концептуальний аспект  

Концепція нашого закладу ґрунтується на гуманістичній, особистісно - 

орієнтованій освіті. Концепція містить загальні положення, ідею, мету, 

стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості 

організації освітнього процесу у школі, які ґрунтуються на основі ставлення 

до дитини як до особистості, діалогічності, пріоритетності творчої діяльності 

над репродуктивною. У Концепції визначаються критерії результативності 

діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації. Час 



відмовитися від думки, що в умовах несвободи, нелюбові й неправди можна 

виховати щасливу людину, що в умовах повсякчасного пригнічення бажань і 

волі дітей можна успішно ростити і розвивати особистість. Потрібна школа 

олюднена, яка не призводить до руйнації особистості. Для створення такої 

школи потрібні свобода, любов, правда. Основа розвитку особистості – 

свобода, задоволення могутньої жаги пізнання. Необхідно керуватись не 

заборонами, а природними бажаннями вихованців, повіривши в первинність 

їхніх прагнень, робити добро і формувати ці прагнення в добро. Рішуче 

заперечуючи філософію заборони, ми відмовляємося від влади над дитиною і 

вибираємо шлях школи – вільна особистість у вільній школі, вільна до такої 

міри, що може все робити по совісті. Треба дуже серйозно вчитися любити 

людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і 

страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до 

людини і людського життя як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне 

усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини і до життя 

не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного 

прогресу. Тільки любов допоможе людині, тільки сповідуючи людяність, ми 

зможемо об'єднатися для відродження Батьківщини. Основою всіх 

перетворень має стати утвердження правди – в змісті освіти, у стосунках між 

учителем і учнями, між батьками і дітьми, у всіх проявах шкільного життя. 

Це дасть нам позбутися фальші, показухи, подвійної моралі, розбіжності між 

словом і справою. Отже, в свободі, любові і правді полягає не лише нова 

філософія освіти – в цьому головний зміст і найвища мета школи, її ідеал. 

Наше кредо - розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, 

а усіх, тому що віримо, що кожна дитина обдарована і талановита. 

Технологія розвитку, навчання та виховання: «Допоможи мені це зробити 

самому». Учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. 

Учитель не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, не тисне на 

учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, 

а окрилює. Розвивати, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, 

спираючись на її природу, боячись втратити здібності. Такий підхід навчання 

дає можливість створити школу особистісного розвитку і 

самовдосконалення. У школі - кожного люблять, шанують, цінують, 

незалежно від навчальних успіхів, за те, що він людина. Про кожного 

піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Школа об'єднує 

всіх, надає уміння міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це 

заклад де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і 

народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині 

всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук 

нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси. 

У школі вчаться бути творцями , створено умови, щоб кожен міг знайти 

справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним учнем 

своїх потенційних можливостей.  

Освітня програма укладена з урахуванням рівня навченості учнів у 

2018-2019 навчальному році та результатів ЗНО-2019. 



Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти 

навчально-виховний процес у 1-4 класах здійснювався за новими 

підручниками з усіх предметів інваріантної складової навчального плану. Їх 

укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти та базових навчальних програм. 

Створення умов для організації освітнього процесу НУШ 

Створено такі навчальні осередки: 

1 ) Осередок вчителя – 7 осередків 

2) Осередок навчально-пізнавальної діяльності – 7 осередків 

3) Змінно-тематичні осередки -7 осередків 

4) Ігрові осередки -7 осередків 

5) Осередки художньо-творчої діяльності – 7 осередків 

6) Осередки досліджень – 4 осередки 

7) Осередки відпочинку – 7 осередків 

8) Осередки читача – 7 осередків 

9) Загальношкільний інформаційний та навчально-пізнавальний 

осередок 

10) Загальнокільний осередок відпочинку 
 

2.2. Мета закладу    

Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, 

морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, 

життєтворчої особистості громадянина України. Концептуальна ідея школи – 

формування системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між 

учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги дійшли висновку, що 

саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками і нашими колегами 

ідея школи вдосконалення взаємин, школи розвитку стосунків, школи 

технології оптимальних особистісних ставлень, школи життєтворчості – це 

ідея розвитку нашої школи. 

Місія школи – становлення України як Батьківщини вільних і 

талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та духовне 

піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за 

обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним 

навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. Вести до успіху кожного, розвиток та формування в учнів 

високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей - 

кредо вихованців школи. 

Пріоритети школи:  

• Найдорожча цінність – людське життя;  

• Якісна освіта – сяйво людського життя;  

• Найбільше багатство – багатство людських стосунків;  

• Найвища краса – краса людських взаємин.  

 

 

 



2.3. Основні завдання школи  

У житті немає іншого сенсу, крім того, який людина надає йому сама, 

розкриваючи свої здібності (Еріх Фроле). 

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини;  

• створення умов для реалізації творчих здібностей;  

• забезпечення фундаментальної пропедевтичної освітньої підготовки;  

• якісне профільне навчання;  

• залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності;  

• виховати морально і фізично здорове покоління;  

• створювати умови для здобуття загальної освіти не нижче державних 

стандартів;  

• розвивати природні нахили, здібності, творче мислення;  

• навчити будувати відносити з іншими людьми, природою, 

суспільством і разом з тим творити себе самого;  

• озброїти учнів міцними знаннями, вміннями, розвивати творчі 

здібності учнів;  

• здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організовувати 

роботу з ними;  

• організовувати науково-дослідницьку роботу учнів. Модернізувати 

роботу шкільного наукового товариства;  

• працювати над оновленням форм, методів, прийомів освітнього 

процесу з учнями, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;  

• формувати свідому дисципліну та культуру поведінки;  

• Формувати потребу і вміння самовдосконалюватись;  

• розвивати самоконтроль і самооцінку власної діяльності;  

 

2.4. Стратегія діяльності  

Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у 

загальношкільному колективі:  

 Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей;  

 Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;  

 Удосконалення стосунків між учнями;  

 Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та 

батьків;  

 Педагогічне керівництво самовихованням – специфічним типом 

внутрішніх взаємовідносин.  

 

2.5. Структура школи  

 Рівненський навчально – виховний комплекс № 12  Рівненської 

міської ради - 11-річна школа, що має три ступені: початкову, основну і 

старшу.  

 Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 

вересня, як правило, виповнилося 6 років і які за результатами медичного і 

психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного 

шкільного навчання.  



 Кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за 

вимогами Базового компонента дошкільної освіти.  

 Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом 

дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її 

інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у 

початкових класах є загально навчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі 

функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість 

змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну 

особливість молодших школярів - цілісність сприймання і освоєння 

навколишньої дійсності.  

 У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність 

(уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, 

пізнавальними і контрольно оцінними уміннями й навичками, набуття 

особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному 

оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього 

ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, 

фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ.  

 Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є 

фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них 

готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і 

профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом завершується формування 

загально навчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на 

рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надасться 

формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному 

вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають 

добре володіти українською мовою, однією іноземною мовою, вміти 

користуватися комп'ютером.  

 У 5-7 класах учні навчаються за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України». Тут ширше запроваджуються інтегровані курси, 

інтенсивне вивчення іноземних мов, математики.  

 У 8-9 класах розгортається систематичне вивчення основ наук, 

підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується 

задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів. Відкриті класи з 

поглибленим вивченням математики та іноземних мов.  

 Старша школа (10-11 класи) є останнім етапом одержання повної 

загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної 

картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної 

діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, 

застосовувати знання. Старша школа в НВК № 12 є профільною. Це створює 

значно кращі умови для особистісно зорієнтованого навчання, врахування 

індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім 

якісним складом своїх здібностей. Тут доцільним є профільне вивчення 

окремих предметів, широке використання курсів за вибором факультативів та 

індивідуально-групових занять.  



 Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб 

учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи. Профільне вивчення 

ряду предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи 

до вступу у вищі навчальні заклади. 

 

2.6. Напрямки діяльності школи 

Основними напрямками і завданнями розвитку НВК№12 є: 

1.Формування багатомірного освітнього простору для учнів, 

орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і 

виховання. 

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, 

виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження 

провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання. 

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. 

Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи. 

4.Демократизація навчально-виховного процесу. 

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до 

особистості учнів. 

6.Виховання позитивних мотивів освітньої діяльності, старанного та 

відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного 

застосування знань, вмінь. 

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та 

всебічний зв’язок школи з життям. 

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і 

методів педагогічної діяльності. 

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби 

глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття 

знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і 

техніки. 

10.Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, 

традицій усіх народів, що населяють Україну. 

11.Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних 

цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, 

совісті, людської гідності. 

12.Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування 

національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності 

до праці в ім’я України. 

13.Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір 

оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням 

індивідуальних рис характеру кожної дитини. 

14. Гуманістичні відносини між суб’єктами освітнього процесу. 



15. Виховання в учнів свідомого відношення до всіх видів діяльності і 

людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців. 

16.Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я 

вихованців. 

 

 



Організаційно – методичне 

забезпечення освітнього процесу 

 Рада школи 

 Методична рада 

 Педагогічна рада 

 Пед. консиліум 

 Нарада при директорі 

 Інструктивно – методична 

нарада 

 Добір висококваліфікованих 

кадрів 

 Співпраця із профспілкою 

 

 

Методичне 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

 Атестація 

 Курсова перепідготовка 

 Самоосвіта 

 ШМО 

 Школа молодого 

вчителя 

 Творчі групи 

 Динамічні групи 

 Вебінари 

Видавнича 

діяльність 

 Методичні 

напрацювання 

 Авторські навчальні 

програми 

 Передовий педагогічний 

досвід 

 Друк у фаховій пресі 

 

Обмін досвідом 

 Тижні пед. майстерності 

 Тематичні тижні 

 Фестивалі відкритих 

уроків 

 Взаємовідвідування 

уроків 

 Ярмарок пед. ідей 

Діагностика педагогічної  діяльності 



Навчальна 

робота 

Поглиблене 

вивчення предметів 
 Математики 

 Іноземних мов 

Профільне 

навчання 
 Математичний; 

 Іноземний (англійська 

мова) 

 

Навчання за 

науково-

педагогічним 

проектом 

  «Інтелект України» 

Індивідуальне 

навчання 
 Педагогічний 

патронаж 

 Екстернат 

Робота з 

обдарованими 

учнями 

 Робота  в МАН 

 Участь в конкурсах, 

турнірах, змаганнях 

 Участь у 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах 

 Участь в 

інтернетолімпіадах  

Пізнавальна 

діяльність 
 Предметні тижні 

 Факультативи 

 Гуртки 

Міжнародне 

співробітництво 
 Програма “FLEX” 

 Співпраця з Гетте 

інститутом 

 Співпраця з ТРД 

Сучасне програмне 

забезпечення 
 Спеціалізовані 

електронні посібники 

навчання 

 мультимедійні 

посібники 

 авторські програми 

 інтерактивні методики 

навчання  за науково-

педагогічним 

проектом «Інтелект 

України» 

 



 

ІІІ. Освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу 

№12 Рівненської міської ради (І ступінь) 

 

 3.1.Освітня програма  1–2-х класів науково-педагогічного проекту                               

«Інтелект України» 

Цикл І (1 – 2 класи) 

Освітню програму для 1–Б, В, Г, Д та 2 – А, Б, В, Г, Д, Е класів, що 

навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 

навчально-виховного комплексу № 12 Рівненської міської ради розроблено з 

метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації  державної  

політики  у сфері  реформування  загальної  середньої  освіти«Нова 

українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої 

освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 02.11.2016 р.  № 1319  «Про  проведення  всеукраїнського  

експерименту  за  темою  «Реалізація компетентнісного підходу в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.01.2017 р. № 67), від  13.07.2017 р. № 1021 «Про  

організаційні  питання  запровадження  Концепції Нової української школи 

у загальноосвітніх  навчальних закладах  І ступеня» та  від 14.08.2017 р. № 

1171 «Про завершення етапу всеукраїнського експерименту за темою 

«Реалізація  компетентнісного  підходу  в науково-педагогічному проекті 

«Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів». 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма 

науково-педагогічного поекту «Інтелект України» визначає: 

 вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією 

Програмою; 

 перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що 

презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, 

цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі 

Проекту, а також освітніх програм для 1–2-х класів з мовно-літературної 

(українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, 

природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, 

фізкультурної освітніх галузей; 

 загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4-х класів 

Проекту    й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1-2-х класів. 
 

 



Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою 

Зарахування учнів до проектного класу відбувається відповідно до 

чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті 

розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня 

поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в 

проектних класах 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 на 

бажання батьків або осіб, які їх замінюють. Особи з особливими освітніми 

потребами можуть розпочинати здобуття початкової  освіти  в  Проекті  з  

іншого  віку  (Закон  України  «Про  освіту», стаття 12). 

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проекті 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті як 

перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому 

рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із 

дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом 

учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній 

структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на 

наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10). 

Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток 

дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь 

відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і 

потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й 

допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової 

освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною 

метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки 

сформованості системи   взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і 

предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до 

Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, 

що являє собою динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. 

Компетентнісна початкова освіта в Проекті: 

втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та 

розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку 

ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Під 

ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини 

до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під 

загальнопредметними — компетентності, що допомагають особистості 

успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними — 

компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту 

конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові 

будь-якої компетентності розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні 



вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, 

висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 

ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, 

прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з 

іншими людьми (Закон України «Про освіту», стаття 1)); ставлення та 

цінності. До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння 

державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; 

компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну 

компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні 

компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову 

грамотність (Закон України «Про освіту», стаття 12); 

проектується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного 

підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних 

положень парадигми особистісно орієнтованої освіти й діяльнісного 

підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної 

спрямованості освіти; 

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно 

до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності 

педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної 

відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, 

рефлексивного та адаптивного видів управління тощо. Так, у Проекті 

реалізується системна модель формування в учнів ключових 

компетентностей, яка дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів 

освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, міжпредметної та 

виховної моделей. 

Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей 

учнів 1-2-х проектних класів відбувається під час ранкових зустрічей, 

роботи дитячих організацій, клубів тощо (виховна модель), на годинах 

спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, 

оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до 

провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх 

інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що 

реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку); 

моделюється й впроваджується в освітню практику на засадах 

синергетичного підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до 

самоорганізації.  Відкритість  освіти  виявляється   в   доцільності   її   

розбудови  на основі органічного поєднання різних методологій і підходів, 

освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; нелінійність — у 

необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого 

багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами 

освітнього процесу одного/декількох варіантів його організації, у тому числі 

й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — 

у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі 



самоосвіти. 

Зміст початкової освіти в Проекті визначено відповідно до 

дидактичних основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом 

відповідності змісту освіти  формаційним  і   цивілізаційним  тенденціям   

розвитку   людства   взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні 

розглядаємо основні положення постнекласичної парадигми освіти, в якій 

концептуальною освітньою метою визнається створення умов для 

самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному, 

нелінійному, нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної 

освітньої політики в постнекласичній парадигмі є органічне поєднання 

технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, 

яка репрезентує такі типові риси культурної особистості: духовність, 

національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, 

розвинений емоційний інтелект тощо. 

У  зв’язку  з   вищезазначеним   реалізація   компетентнісної   моделі   

освіти   в Проекті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як 

провідного тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є 

підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го 

технологічного укладу,  а з іншого — формування в учнів соціальної, 

громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного 

мислення й емоційного інтелекту (EQ). 

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проекті,  

визначаємо низку взаємопов’язаних положень. 

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному 

віці й тривати протягом усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-

освіти не лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню 

дослідницької компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, 

оскільки розвиває комунікативні компетентності під час роботи в команді. 

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів/студентів та їхньою 

кар’єрою. (За  оцінками  науковців, у майбутньому 9  з 10  найбільш  

затребуваних  і високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-

сектора та вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості 

міждисциплінарних компетентностей у галузі STEM-дисциплін). 

3.  Мета  STEM-освіти  в  системі  загальної  середньої  освіти   —  

розвивати   в  учнів  інтерес   до   навчальних   предметів   природничо-

математичного   циклу, а також формувати в них систему взаємопов’язаних 

компетентностей, зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових 

і математичних концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність 

формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), 

когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а 

також здатність до рефлексії), операційної(здатність охайно та гнучко 

виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як 

корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність). 

4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти 

є: 



 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні 

предметів природничо-математичного циклу; 

 інтегроване навчання  за  темами,  а  не  за  предметами,  що  

здійснюється  на засадах міждисциплінарного та проектного підходів; 

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в 

учнів дослідницької компетентності, опанування учнями алгоритму 

розв’язання винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проектів; 

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на 

уроках створюють прототипи/моделі реальних об’єктів, процесів або 

продукти сучасної індустрії); 

 посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш 

значущі наукові друковані та Інтернет-ресурси публікуються саме цією 

мовою. 

  

5. STEM-освіта може реалізовуватися як під час уроку, так і в 

позаурочний час. Найоптимальнішим є органічне поєднання обох 

підходів. 
Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного 

(методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й 

відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», 

Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти в 

освітньому процесі 1‒2-х проектних класів реалізуються: 

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, 

зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна 

пилка», «алфавіт»,«бреінстормінг»,  «броунівський  рух»,  «виклик»,  

«дерево  припущень», «діалог»,«карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті 

запитання», «учитель», «шість капелюхів»); технології навчання в грі; 

дискусія («дебати у форматі Карла Поппера», «метод прес», «обери 

позицію», «парламентські слухання», «ток-шоу»); метод проектів; тренінги 

(соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання), що 

спрямовані на становлення учнів як суб’єктів успішної та щасливої 

життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського 

суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї 

позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, 

працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми; 

технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації 

національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є 

підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій; 

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів 

таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 

12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати 

значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. 

Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в 



учнів:  

1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних 

вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос, розширення 

обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів 

запам’ятовування;  

2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати   й   

оцінювати   інформацію   завдяки   вправам   «Ключові   слова», 

«Питайлик», «Техніка аргументації»;  

3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку 

необхідно запам’ятати, та запам’ятовувати її, висловлювати усно та 

письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки 

комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 

 4)уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-

розповіді, тексти- описи, тексти-міркування; 

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на 

методиці повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і 

психомоторній сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії  поетапного  

формування  розумових  дій  П. Гальперіна, методі інтервального 

повторення Г. Еббінгауза; 

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній 

моделі збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model). 

Відповідно до цієї моделі в Проекті передбачено систему заходів, що 

спрямовані на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності 

всіх її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних 

якостей (креативності, цілеспрямованості, наполегливості, відданості справі, 

впевненості у власних силах тощо),  пізнавальних процесів та уваги, 

здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування 

учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання 

винахідницьких задач. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в 

учнів початкової школи 11 ключових компетентностей, що зазначені в 

Законі України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми 

галузями: 

1. Мовно-літературна освітня галузь. 

2. Математична освітня галузь. 

3. Природнича освітня галузь. 

4. Технологічна освітня галузь. 

5. Інформатична освітня галузь. 

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 

7. Громадянська та історична освітня галузь. 

8. Мистецька освітня галузь. 

9. Фізкультурна освітня галузь. 

 



Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу 

наступності та перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, 

завдання й загальні результати І циклу початкової освіти, що відображені в 

освітніх програмах відповідних освітніх галузей. 

 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4-х класів 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4 класів визначено 

відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до 

Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими 

гранично допустиме тижневе навантаження становить: 1 клас — 20 

год/тижд.; 2 клас — 22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.; 4 клас — 23 

год/тижд. 

Очікувані  результати   навчання   випускників   2-х   проектних   

класів  у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів 

навчання учнів молодшого шкільного віку після першого циклу початкової 

освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти. Вони 

презентовані в освітніх програмах відповідних освітніх галузей, а 

встановлення ступеня їх досягнення учнями 1‒2-х проектних класів 

здійснюється відповідно до Державного стандарту початкової освіти за 

допомогою формувального оцінювання, що має на меті: 

 супроводжувати навчальний поступ учнів; 

 вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; 

 діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; 

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

 аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення 

щодо корегування програми і методів навчання відповідно до 

індивідуальних потреб учнів; 

 підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально

 можливих результатів; 

 запобігати побоюванням помилитися; 

 плекати впевненість у власних можливостях і здібностях; 

 виховувати ціннісні якості особистості. 

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню 

відповідальності, розвитку інтересу,  своєчасному виявленню прогалин  і  

корекції в знаннях, уміннях, навичках. Навчальні досягнення учнів у 1–2-х 

класах підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню, у 3–4-х — 

формуваль- ному та підсумковому (бальному) оцінюванню. 

 

Організаційні питання реалізації Програми. Проектні класи можуть 

створюватися в будь-якому закладі загальної середньої освіти незалежно від 

його статусу, організаційно-правової форми та типу з метою неперервного 



навчання, виховання й розвитку учнів 1-12 класів і працювати за освітніми 

програмами науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними 

комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, 

посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання 

тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до 

вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний 

гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним 

коштом. 

 

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних 

класах визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», статутом закладу загальної середньої освіти та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Учням проектних класів за успіхи в навчанні рішенням педагогічної 

ради закладу загальної середньої освіти може бути призначена стипендія з 

власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних 

фондів, товариств, асоціацій тощо. 

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право 

вільного переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами 

Нової української школи. 

За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання 

їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. 

Підготовка педагогічних працівників. 

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

15.01.2018 р. № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки 

педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» та 

від 15.01.2018 р. № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми 

організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти» на базі Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) згідно з Концепцією 

«Нова українська школа» передбачено проведення підготовки тренерів з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти, що працюватимуть  за Проектом (з  розрахунку  1  тренер  

для  групи  від  20  до  35  осіб)  на  кошти,  не заборонені чинним 

законодавством України. 

Підвищення кваліфікації вчителів проектних класів з видачею 

документів про підвищення   кваліфікації   встановленого    зразка    буде    

проведено    тренерами в терміни, встановлені наказом Міністерства освіти і 

науки  України  від  15.01.2018 р. № 34 «Про деякі організаційні питання 

щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи». 

Мінімальні вимоги до оснащення навчальних кабінетів проектних 

класів початкової школи встановлено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання 



запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня». Згідно з рішенням місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або на бажання батьків 

навчальні кабінети можуть забезпечуватися й іншим обладнанням з коштів, 

не заборонених законодавством України. 

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.08.2011року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами затвердженими 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017р. №588 «Про 

внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки  

України від  12.06.2018 року № 627 «Про затвердження  типової освітньої 

програми спеціальних закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня для 

дітей з особливими освітніми потребами», витягу з протоколу засідання 

психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільство у 1-Д класі навчається дитина з особливими 

освітніми потребами (наказ від 30.08.2019р. №318-ОД «Про організацію 

освітнього процесу у 1-Д класі з інклюзивною формою навчання»). До 

освітньої програми І ступеня додано навчальні плани, що пропонує підхід до 

організації освітнього процесу (див. Таблиці 1,2,3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 
                                                                                                                                                                        

 

 

Навчальний план 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12  Рівненської міської ради 

для 1- Б,В, Г,  класів з українською мовою навчання, 

які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 

 
Складений відповідно до освітньої програми «Освітня 

програма початкової школи науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» (Харківський національний 

педагогічний Університет імені Г.С. Сковороди, 

науковий керівник І.В. Гавриш)» 

  

 

 
* Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична 

культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження 

учнів.   

 

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на тиждень 

1Б 1В 1Г Разом 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 6 6 6 18 

Математична Математика 3 3 3 9 

Мовно-літературна 

(література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

24 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я 

збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна* 

Мистецька 

Іншомовна освіта 

 

Іноземна мова 

(англійська) 

- 2 2 4 

 

Іноземна мова (німецька) 

22    

2 

Інформатична  - - - - 

Мистецька Мистецтво 1 1 1 3 

Фізкультурна* Фізична культура* 2 2 2 6 

Разом 22 22 22 66 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

Іноземна мова (англійська) - 1 1 2 

Іноземна мова (німецька) 1 - - 1 

Вакансії додаткових годин - - - - 

Гранично-допустиме навантаження 20 20 20 60 

Загальна кількість навчальних годин 23 23 23 69 



 

 

Таблиця 2 
 

Складений відповідно до освітньої програми «Освітня 

програма початкової школи науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» (Харківський національний 

педагогічний Університет імені Г.С. Сковороди, 

науковий керівник І.В. Гавриш)»;  

    Наказ МОН від 26.07.18 №814 (додаток 7- 

корекційно-розвиткова робота) 

 

Навчальний план  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради 

для 1- Д  класу з інклюзивною формою навчання, 

 який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 

 

  
* Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична 

культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження 

учнів.   

        

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на 

тиждень 

1Д  Разом 

Мовно-літературна 

(українська мова) 

Українська мова 6 6 

Математична Математика 3 3 

Мовно-літературна 

(література) 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

8 

 

 

8 Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я 

збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна* 

Мистецька 

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 2 2 

Інформатична  - - 

Мистецька Мистецтво 1 1 

Фізкультурна* Фізична культура* 2 2 

Разом 22 22 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

 

1 

 

1 

Іноземна мова (англійська) 1 1 

Вакансії додаткових годин - - 

Корекційно-розвиткова 

робота 

 

Корекція розвитку 2 2 

Лікувальна фізкультура 3 3 

Гранично-допустиме навантаження 20 20 

Загальна кількість навчальних годин 23+5 23+5 



Таблиця 3 
 

Складений відповідно до освітньої програми «Освітня 

програма початкової школи науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» (Харківський національний 

педагогічний Університет імені Г.С. Сковороди, 

науковий керівник І.В. Гавриш)» 

 

Навчальний план 

 Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради 

для 2-А, Б, В, Г, Д, Е класів з українською мовою навчання, 

 які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»   

 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.  

Назва освітньої 

галузі 

Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на тиждень 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е Разом 

Мовно-

літературна 

(українська мова) 

Українська мова 6 6 6 6 6 6 36 

Математична Математика 3 3 3 3 3 3 18 

Мовно-

літературна 

(література) 

 

 

 

 

Я пізнаю світ 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

54 

 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’я 

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна* 

Мистецька 

Іншомовна освіта Іноземна мова 

(англійська) 

2 2 2 2 2 2 12 

Інформатична Інформатика 1 1 1 1 1 1 6 

Мистецька Мистецтво 1 1 1 1 1 1 6 

Фізкультурна* Фізична культура* 2 2 2 2 2 2 12 

Разом 22+2 22+2 22+2 22+2 22+2 22+2 144 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій 

та групових занять 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

6 

Іноземна мова (англійська) 1 1 1 1 1 1 6 

Вакансії додаткових годин - - - - - - - 

Гранично-допустиме навантаження 22 22 22 22 22 22 132 

Загальна кількість навчальних годин 25 25 25 25 25 25 150 



 

Таблиця 4 

Перелік навчальних програм, 

за якими навчаються учні 

1- Б, В, Г та 2 – А, Б, В,Г,Д,Е класів, 

Рівненського навчально-виховного комплекс №12 

Рівненської міської ради 

 

№  

п/п  

Назва навчальної програми  

1. Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта. «Українська мова і 

літературне читання» 1-2 класи  

2. Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта «Англійська мова» 1-

2 класи  

3. Математична освітня галузь. «Математика» 1-2 класи  

4. Природнича, громадська та історична, соціальна та 

здоров’язбережувальна, технологічна. Інтегрований курс «Я пізнаю світ» 

1-2 класи  

6. Мистецька освітня галузь. Музичне мистецтво, образотворче мистецтво 

7. Фізкультурна освітня галузь. «Фізична культура» 1-2 класи  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Освітня програма для 1-А та 2-Ж класів на основі типової освітньої 

програми для закладів  загальної середньої освіти, розробленої під 

керівництвом Р.Б. Шияна Рівненського навчально-виховного комплексу 

№12 Рівненської міської ради на 2019/2020 навчальний рік  
                                                                       

 (для циклу 1-2 класи)   

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої 

освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.   

Метою початкової освіти є 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.  

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 

класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають 

можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, 

зумовлених готовністю до здобуття освіти.  

Освітню програму для 1-2-х класів НВК № 12 м. Рівного розроблено 

відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, на основі типової освітньої програми для закладів 

загальної середньої освіти, затвердженої рішенням колегії Міністерства 

освіти і науки України від 22 лютого 2018 р., розробленою під керівництвом 

Р.Б. Шияна, яка буде введена в дію з 01.09.2018 року. У програмі визначено 

вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано 

відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.   

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи 

до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.  

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх 

галузей;  

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за 

змістовими лініями;  

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, 

предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також 

логічної послідовності їхнього вивчення;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та 

інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 



- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою.  

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах.Перелік та пропонований зміст освітніх галузей.  

Освітню програму укладено за освітніми галузями: 
Мовно-літературна, у тому числі:  

- Рідномовна освіта (українська мова та література; 

мови та літератури корінних народів та національних 

меншин). 

- Іншомовна освіта.  

- Математична. 

- Природнича.  

- Технологічна.  

- Інформатична  

- Соціальна і здоров’язбережувальна.  

- Громадянська та історична . 

- Мистецька.  

- Фізкультурна. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної 

галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за 

змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів
1
 з обов’язковими 

результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом 

початкової освіти. 

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються 

паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює 

можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися 

очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.  

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, 

теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування 

учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та 

формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані 

результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо 

використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, 

інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, 

моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, 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. 

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення 

здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених 

Державним стандартом початкової освіти.  Загальний обсяг навчального 

навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх 

галузей, предметів, дисциплін.  

До освітньої програми додано навчальні плани, що пропонує підхід до 

організації освітнього процесу (див. Таблиці 5,6,7). 

          



 
Таблиця 5 

 

Складений відповідно до Типової освітньої 

програми розробленою під керівництвом 

Р.Б. Шияна; 1-2 клас наказ Міністерства 

освіти і науки України від 21.03.2018 №268 

 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 1-А класу з українською мовою навчання, який працює за освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Р.Б. Шияна 

 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета К-ть годин на 

тиждень 

1А Разом 

Мовно-літературна  Українська мова 5 5 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Математична Математика 3 3 

Мовно-літературна   

 

Я досліджую світ 

 

 

7 

 

 

7 
Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Інформатична 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Фізкультурна* Фізична культура* 3 3 

Разом 19+3 22 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів 

за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1 1 

Вакансії додаткових годин 1 1 

Гранично-допустиме навантаження 20 20 

Загальна кількість навчальних годин 23 23 



 

 

Таблиця  6 

 

Складений відповідно до Типової освітньої 

програми розробленою під керівництвом Р.Б. 

Шияна; 1-2 клас 

наказ Міністерства освіти і науки України від 

21.03.2018 №268 

 

 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 2-Ж класу з українською мовою навчання, який працює за освітньою 

програмою, розробленою під керівництвом Р.Б. Шияна 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.  
 

 

 

                                                                                           

 

 

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета К-ть годин на 

тиждень 

2Ж Разом 

Мовно-літературна  Українська мова 5 5 

Іноземна мова (англійська) 3 3 

Математична Математика 3 3 

Мовно-літературна   

 

Я досліджую світ 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Інформатична Інформатика ( у курсі « Я 

досліджую світ») 

1 1 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Фізкультурна* Фізична культура* 3 3 

Разом 21+3 24 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів 

за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1 1 

Індивідуальні консультації та групові заняття 1 (3А) 1 

Вакансії додаткових годин - - 

Гранично-допустиме навантаження 22 22 

Загальна кількість навчальних годин 25 25 



Таблиця 7 

 

Перелік навчальних програм,  за 

якими навчаються учні 1-2-их 

класів, 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

 

 

№  

п/п  

Назва навчальної програми  

1. Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта. «Українська мова і 

літературне читання» 1-2 класи  

2. Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта «Англійська мова» 

 1-2 класи  

3. Математична освітня галузь. «Математика» 1-2 класи  

4. Природнича, громадська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, 

технологічна. Інтегрований курс «Я досліджую світ» 1-2 класи  

6. Мистецька освітня галузь. Музичне мистецтво, образотворче мистецтво 

7. Фізкультурна освітня галузь. «Фізична культура» 1-2 класи  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Освітня програма для для 3-4-х класів Рівненського навчально-

виховного комплексу №12 Рівненської міської ради на 2019/2020 

навчальний рік  

Освітня програма НВК №12 м. Рівного, початкова освіта для 3-4 класів 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».   Освітня 

програма початкової освіти НВК №12 м. Рівного (далі - Освітня програма) 

окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти (далі – Державний стандарт).  

Освітня програма 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 (таблиці 8,9,10,11). 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 

обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів загальної 

середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 

годин/навчальний рік, для 4х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний 

розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних 

планах закладів загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).   

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають 

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.   

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу №12  

містить 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 

індивідуальні консультації та групові заняття.Повноцінність початкової 

освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної 

складових.  

     Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська 

мова (мова і читання)",  "Іноземна мова (англійська)".  



Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", 

"Природознавство".  

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у 

світі".  

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".   

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика".   

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через інтегрований курс 

"Мистецтво" та «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво».  

У початковій школі  здійснюватися поділ класів на групи при вивченні 

окремих предметів: при вивченні української мови в 3-4-х класах при 

кількості учнів у класі більше ніж 27, при вивченні іноземної мови 

(англійської) - при кількості учнів у класі більше ніж 27, при проведенні 

практичних занять з інформатики в 3-4-х класах з використанням 

комп'ютерів (клас ділиться на 2 групи, але не менше ніж 8 учнів у групі)         

– відповідно до чинних нормативних документів (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4 класах – 40 

хвилин.   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів.  

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. 

Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

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

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

складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична 

культура»  формується  з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального 

закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.  

Для недопущення перевантаження учнів  враховуються їх навчання в 

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

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем.  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які 

має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів.  

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 



предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

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

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: 

змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-

методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів 

освіти до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Здобувачі освіти набувають досвіду застосування знань на 

практиці та перенесення їх в нові ситуації.   

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту»).   

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов.  

Перелік освітніх галузей. Освітня програма укладено за такими освітніми 

галузями: мови і літератури, суспільствознавство, мистецтво, математика, 

пиродознавство, технології, здоров’я і фізична культура. 

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації 

освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, 

спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний 

час.   

Форми  організації  освітнього  процесу  можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року.  

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів.  

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів:  кадрове забезпечення освітньої діяльності;  навчально-

методичне забезпечення освітньої діяльності; матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності; якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг  досягнення   учнями  результатів  навчання 

(компетентностей).  



Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:  

оновлення методичної бази освітньої діяльності; контроль за виконанням 

навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок 

учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;  моніторинг та 

оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;  створення 

необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників.  

Освітня програма початкової освіти НВК №12 м. Рівного передбачає 

досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. Вона сформована на основі Типової 

освітньої програми, схвалена педагогічною радою та радою школи, 

затверджена директором.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 8 
 

Складений відповідно до Типового навчального 

плану наказ Міністерства освіти і науки України 

від 02.11.2016 №1319 (додаток2) та листа 

Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 №1/9 №254 

 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 3-А, Б, В, Г класів з українською мовою навчання, 

 які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»   

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Інваріантна складова 3А 3Б 3В 3Г Разом 

 

Мови і літератури 

Літературне читання 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Іноземна мова 

(англійська) 

3 3 3 3 12 

Математична Математика 4 4 4 4 16 

Еврика 1 1 1 1 4 

Природознавство, 

Суспільствознавство 

Людина і світ 3 3 3 3 12 

Навчаємось разом 2 2 2 2 8 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 4 

Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Інформатика 1 1 1 1 4 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Фізична культура * 3 3 3 3 12 

Разом 23+3 23+3 23+3 23+3 104 

Гранично-допустиме навантаження 23 23 23 23 92 

Загальна кількість навчальних годин 26 26 26 26 104 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.  

 

                                                                                           



 

Таблиця 9 

 

Складений відповідно до Типового навчального 

плану наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 №407 

 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 3-Д класу з українською мовою навчання 

 

 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 
Кількість годин на тиждень 

3Д Разом 

Мови і літератури ( мовний і 

літературний компоненти) 

Українська мова 3,5 3,5 

Літературне читання 3,5 3,5 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Математична Математика 4 4 

Природознавство, 

суспільствознавство 

Природознавство 2 2 

Я у світі 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична культура Фізична культура* 3 3 

Основи здоров’я 1 1 

Разом 21+3 24 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

2 2 

Індивідуальні консультації та групові заняття з української 

мови на паралель 3-іх класів 

2 2 

Вакансії додаткових годин - - 

Гранично-допустиме навантаження 23 23 

Загальна кількість навчальних годин 26 26 



 

Таблиця 10 

.                     

Складений відповідно до Типового навчального 

плану наказ Міністерства освіти і науки України 

від 02.11.2016 №1319 (додаток2) та листа 

Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 №1/9 №254 

 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 4-А, Б, В, Г, Д класів з українською мовою навчання, 

 які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»   

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Інваріантна складова 4А 4Б 4В 4Г 4Д Разом 

 

Мови і літератури 

Літературне читання 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

Іноземна мова 

(англійська) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Еврика 1 1 1 1 1 5 

Природознавство, 

Суспільствознавство 

Людина і світ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

Навчаємось разом 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1 5 

Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Інформатика 1 1 1 1 1 5 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Фізична культура * 3 3 3 3 3 15 

Разом 23+3 23+3 23+3 23+3 23+3 130 

Гранично-допустиме навантаження 23 23 23 23 23 115 

Загальна кількість навчальних годин 26 26 26 26 26 130 

 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  



 

Таблиця 11 

 

Складений відповідно до Типового навчального 

плану наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 №407 

Навчальний план Рівненського навчально-виховного комплексу  

№12 Рівненської міської ради 

для 4- Е класу з українською мовою навчання 

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  
 

 

 

 

 

 

 

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 
Кількість годин на 

тиждень 

4Е Разом 

Мовно-літературна  Українська мова 3,5 3,5 

Літературне читання 3,5 3,5 

Іноземна мова 

(англійська) 

2 2 

Математична Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура* 3 3 

Основи здоров’я 1 1 

Разом 21+3 24 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

2 2 

Вакансії додаткових годин 2 2 

Гранично-допустиме навантаження 23 23 

Загальна кількість навчальних годин 26 26 



Таблиця 12 

 

Перелік навчальних програм, за якими навчаються учні 3-4 класів  

Рівненського  навчально-виховного комплексу №12 

 Рівненської міської ради 

 

№ 

п/п  

Назва навчальної програми  

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класів 

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 2–4 класи 

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

5. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

6. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

7. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

8. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

9. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

10. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

3–4 класи 

11. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

12 Навчальні програми класів, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України" (затверджені наказом МОН від 29.05.2015 

№ 584 та листами Інституту модернізації змісту освіти від 01.06.16 № 

2.1/12-Г-263, від 08.06.2010 р. № 1.4/18-Г-288, від 11.09.2008 р. № 1/11-

4277)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
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IV. Освітня програма  Рівненського навчально-виховного 

комплексу №12 Рівненської міської ради (ІІ-ІІІ ступенів)  

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин на навчальний рік: 

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 

годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х 

класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний 

рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень визначено у 

навчальних планах 5-9 класів закладу  (Таблиця 13).  

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти у НВК №12 для 10-11-х класів складає 6650 

годин/навчальний рік: для 10-х класів – 3990 годин/навчальний рік, для 11-х 

класів – 2660 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального 

навантаження на тиждень визначено у навчальних планах.  

 Навчальні плани містять загальний обсяг навчального навантаження та 

кількість тижневих годин для вивчення базових предметів, вибірково-

обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також 

передбачає години на спецкурси, індивідуально-групові  заняття тощо.  

Варіативна складова навчальних планів використовується як на 

підсилення предметів інваріантної складової (профільні предмети), так і на 

запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом 

спеціалізацію (поглиблене вивчення математики та англійської мови). 

Години варіативної складової навчального плану в класах спрямовані на 

вивчення спецкурсу з англійської мови «Технічний переклад» у 10- В, 11-Б, В 

класах, індивідуально-групові заняття з підготовки  до зовнішнього 

незалежного оцінювання у 10-х, 11-х класах з української мови та літератури, 

історії, математики, географії, біології, фізики, хімії, англійської мови та 

індивідуально-групові заняття по роботі з обдарованими учнями. 

 Для складання навчальних планів  для старшої школи використано 

другий запропонований варіант у наказі МОН України від  20.04.2018 №408.  

Таблиця  містить перелік базових предметів. До базових предметів належать: 

«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 

«Іноземна мова», «Історія: Україна і світ» (у другому варіанті передбачено 

вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня історія»), 

«Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому 

варіанті передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»), «Фізична 

культура», «Захист Вітчизни».  

У даному варіанті зазначено мінімальну кількість тижневих годин на 

вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня 

очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами 

Державного стандарту. За модульним принципом буде реалізовано і зміст 

базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між 



модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних 

програм. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку обрано два предмети - інформатику і технології. 

Ці  предмети вивчаються  одночасно  у 10 і 11 класах,  години, передбачені 

на вибірково-обов’язкові предмети, діляться між двома обраними 

предметами.  

Частину навчальних годин  навчальних планів призначено для 

забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль 

навчання (іноземний (англійська мова) та математичний). Зміст профілю 

навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: базові та 

вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; 

профільні предмети - англійська мова та математика - вивчаються на 

профільному рівні; курси за вибором, до яких належать спеціальні і 

факультативні курси. Спеціальні курси разом із профільними предметами 

відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його 

сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих 

розділів профільних предметів. 

4.1. Ключові компетентності 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати учитель у рамках кожної 

освітньої галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Формуються на основі  ключових компетентностей учнів. 
 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 



2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем 

і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних 

засобів; 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. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й 

оборонного потенціалу держави, успішного 

вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 Основні Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 



компетентності у 

природничих науках 

і технологіях 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища 

і процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 

тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб 

та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 



дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне 

обґрунтування позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна позиція 

щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики 

спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, 

як інтерпретації результатів вирішення проблем 



можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку 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 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

4.2.  Наскрізні лінії 

У НВК №12 за наскрізними лініями реалізується насамперед через такі 

завдання: 

 організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання;  

 вивчення окремих предметів — виходячи із наскрізних тем при 

вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і 

методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та 

загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за 

наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

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

пов’язаний із конкретною наскрізною темою;   

 предметів за вибором;                             

 роботу в проектах;                                                                         

  позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наскрізна лінія Коротка характеристика 

Екологічна 

безпека й 

сталий розвиток 

Формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 

участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через 

завдання з реальними даними про використання природних 

ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних 

сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська 

відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального члена 

громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми 

функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в 

основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі 

предмети між собою і розвиває в учнів готовність до 

співпраці, толерантність щодо різноманітних способів 

діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів 

якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути 

націленим на виховання порядності, старанності, 

систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, 

незалежно від рівня навчальних досягнень. 

Здоров'я і 

безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести 

здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне 

життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про 

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

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних 

методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій. 



Підприємливі

сть і 

фінансова 

грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських 

ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням 

практичних завдань щодо планування господарської 

діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  
 

Необхідною умовою формування компетентностей у НВК №!2 є 

діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів 

до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 

діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, 

не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по 

можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, 

перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів 

та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей у 

Рівненському НВК №12 сприяє встановлення та реалізація в освітньому 

процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує 

рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації 

навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають 

досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

У Рівненському НВК №12 профільна середня освіта здобувається, як 

правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову 

середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 

вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття профільної середньої освіти за інших умов. 

 

4.3. Освітні галузі 

Освітню програму Рівненського НВК №12 Рівненської міської ради 

укладено за такими освітніми галузями:  

 мови і літератури, 

  суспільствознавство,  

 мистецтво, математика,  

 природознавство,  

 технології,  

 здоров’я і фізична культура.  



Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

 

4.4.  Форми організації освітнього процесу 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

 формування компетентностей;  

 розвитку компетентностей;  

  перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

корекції основних компетентностей;  

  комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути 

 екскурсії,  

 віртуальні подорожі,  

 уроки-семінари,  

 конференції,  

 форуми,  

 спектаклі,  

 брифінги,  

 квести,  

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

з навчанням одних учнів іншими),  

 інтегровані уроки,  

 проблемний урок,  

 відеоуроки,  

 прес-конференції,  

 ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 

екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються 

теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній 

екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з 

роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними 

процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, 

які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст 

окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 

крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, 

екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію 

учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у 

формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або 

учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім 

уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації 

поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 

відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 

на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній 

діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 



заняттях і заняттях із практикуму. Практичне заняття - це така форма 

організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними 

знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму 

(виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 

8-11класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого 

матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів, щоб відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 

учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей, крім уроку, 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації 

як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або 

для інших здобувачів профільної середньої освіти.  

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, 

проводиться для того, щоб з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому 

числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні 

виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне 

застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів 

(можливо поєднувати зі збором учнями в ході екскурсії матеріалу для 

виконання визначених завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 



вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів 

 

4.5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти.  
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: кадрове забезпечення освітньої діяльності; навчально-

методичне забезпечення освітньої діяльності; матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності; якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення 

методичної бази освітньої діяльності; контроль за виконанням навчальних 

планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка 

рекомендацій щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-

психологічного середовища закладу освіти; створення необхідних умов для 

підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 
 

4.6. Навчальні плани 5-11 класів  Рівненського навчально-

виховного комплексу № 12 Рівненської міської ради та їх 

обґрунтування на 2019-2020 н.р. 
 

  Навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік у Рівненському 

навчально-виховному комплексі № 12 Рівненської міської ради складено 

відповідно  до нормативних документів. 

   У 5-9 класах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від  20.04.2018 р.  № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1, 8, 10). 

У  10-11 класах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 р. № 408 (таблиця 2, 3) «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

 У 5-А, -Б, -В, -Г; 6-А, -Б, -В,-Г, -Д; 7-А; -Б,-В класах, які працюють за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України» навчальні плани 

складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2016 р. № 1319 (додаток 3) зі змінами наказ Міністерства освіти і науки 

України від 27.05.2019р. №722. 

  Навчальний план  для 7-Д класу (інклюзивне навчання)  складено за  

навчальним планом  спеціальних закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою  для дітей із затримкою  психічного розвитку 

(наказ МОН України від  12.06.2018 року № 627, таблиця 16 «Про 

затвердження  типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами.  



Навчальний план для індивідуального навчання (педагогічний 

патронаж) на 2019-2020 н. р.  укладено відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України  від  20.04.2018 р.  № 405 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»  (таблиця 

1). 

З метою виконання вимог Державних стандартів базової та повної 

загальної середньої освіти навчальні плани для всіх класів школи містять усі 

навчальні предмети інваріантної складової, передбачені обраними таблицями 

Типової освітньої програми. У класах які навчаються за науково-

педагогвчним проектом «Інтелект України» (паралелі 5-х, 6-х, 7-х класів) та у 

9-А, -Б, -В класах (поглиблене вивчення математики та іноземної мови) 

зменшено кількість годин фізичної культури. Ці години використано для 

проведення індивідуально-групових занять, курсу за вибором з математики 

«Еврика»,  факультативів з німецької, польської мов.  У 5-Г;  6-В,- Г, -Д;  7-В; 

8-В, -Г; 9-В,- Г класах введено другу іноземну мову (німецьку або польську).  

Навчальним закладом у розділі «Освітні галузі», зокрема «Мистецтво», 

обрано для 6-Д та 7-х класів окремі курси: «Образотворче мистецтво», 

«Музичне мистецтво».  Відповідно до нормативних документів  у 5-х класах 

в межах галузі «Суспільствознавство» буде вивчатись курс «Історія України» 

(Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія 

України». 

Варіативна складова навчальних планів використовується як на 

підсилення предметів інваріантної складової, так і на запровадження 

факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом 

спеціалізацію (поглиблене вивчення математики та англійської мови, 

профільного вивчення математики та іноземної мови). Години варіативної 

складової навчального плану в класах спрямовані на вивчення факультативів: 

з німецької мови у 5, 6, 7, 8, 10 класах; з польської мови для учнів 5-х, 6-х, 7-

х, 8-х  класів «Польська мова для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчання», на вивчення курів за вибором:  у 5-

х, 6-х класах з математики «Еврика» та проведення індивідуально- групових 

занять з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: з української 

мови та літератури, математики, історії, географії, хімії, англійської мови, 

біології та підготовки до проходження державної підсумкової атестації з 

математики, української мови, англійської мови та роботи з обдарованими 

учнями.  У 10-В, 11-Б, В класах (профіль іноземної мови) введено спецкурс 

«Науково-технічний переклад». 

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

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи 

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

складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична 

культура» заклад формує самостійно з варіативних модулів відповідно до 

статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, 

кадрового забезпечення. При складанні робочих навчальних планів 



враховано гранично допустиме навантаження на одного учня. Уроки 

фізичної культури не враховано при визначенні цього показника. 

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  

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

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. До освітньої програми  ІІ-ІІІ ступенів закладу додано 

навчальні плани, що створені на основі    Типової освітньої програми 

(Таблиці 13-27). 

 
 

 

 



 

Таблиця  13 

 

  Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради 5 –А,Б, В, Г класи 

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319, наказ 

МОН України від 27.05.2019р. №722  

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Всього 

5-А 5-Б 5-В 5-Г  

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5 3,5 3,5  14 

Українська література 2 2 2 2  8 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

5 5 5 5  20 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

- - - 2  2 

Зарубіжна  література 2 2 2 2  8 

Суспільствознав- 

ство 

Курс «Історія України» 

(Вступ до історії) 

1 1 1 1  4 

Навчаємось разом 2 2 2 2  8 

Мистецтво  Мистецтво 1 1 1 1  4 

Математика Математика 6 6 6 4  22 

Природознавство Природознавство. Моя 

планета Земля 

2 2 2 2  8 

 Природознавство. Твої 

фізичні відкриття. 

1 1 1 1  4 

Технології Трудове навчання. 

Технічна творчість 

1 1 1 1  4 

Інформатика 1 1 1 1  4 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Фізична культура 2 2 2 2  8 

Разом 28+2 

(30) 

28+2 

(30) 

28+2 

(30) 

28+2 

(30) 

 120 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 28 28 28   

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

1 1 1 1  4 

Курс за вибором з математики «Еврика» для 

 5- В клас 
- - 1      -  1 

Факультатив з німецької мови для учнів 5-В 

класу 
1 1 - -  2 

Факультатив з польської мови для учнів 5-В 

класу 
- - - 1  1 

Вакансія 0 0 0 0  0 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріативної і варіативної складових, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

 

31 

 

 

31 

 

 

31 

 

31 

  

124 



 
Таблиця  14 

 

 
 Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради    5 – Д, Е класи 

 
Таблиця 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р.  № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».  

 

 Навчальний план  закладів загальної середньої освіти   

з навчанням українською мовою 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

 

5- Д 
 

5- Е 
 

 Всього 

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5  7 

Українська література 2 2  4 

Іноземна мова  (англійська мова) 3 3  6 

Зарубіжна література 2 2  4 

Суспільство-

знавство 

Історія України (Вступ до історії) 1 1  2 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1  2 

Образотворче мистецтво 1 1  2 

Математика Математика 4 4  8 

Природознавство Природознавство 2 2  4 

Технології Трудове навчання 2 2  4 

Інформатика 1 1  2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1  2 

Фізична культура 3 3  6 

Разом 23,5+3 

(26,5) 

23,5+3 

(26,5) 

 53 

Гранично допустиме навчальне  навантаження 28 28   

Варіативна складова     

Додатковий час на  предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
3,5 3,5      7 

Курс за вибором з математики «Еврика» для учнів 5-х класів 2 -  2 
Факультатив з німецької мови для   5-А,Б класів - 2  2 
Факультатив з польської мови для  5-В класу 1           -  1 
Факультатив з польської мови для  5-А, Б класів 0,5 1,5  2 

Вакансія 0 0  0 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 

(30) 

27+3 

(30) 

  

 



Таблиця  15 

 
 Навчальний  план Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

 Рівненської міської ради 6 –А,Б, В, Г, Д  класи 

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319, наказ 

МОН України від 27.05.2019р. №722  

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

  Всього 

год 

6-А 6-Б 6-В 6-Г 6-Д  

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

Українська література 2 2 2 2 2 10 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

5 5 5 5 5 25 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

- - 2 2 2 6 

Зарубіжна  література 2 2 2 2 2 10 

Суспільствознав- 

ство 

Інтегрований курс 

«Всесвітня історія. 

Історія України»  

2 2 2 2 2 10 

Навчаємось разом 2 2 2 2 2 10 

Мистецтво  Мистецтво 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 6 6 4 4 4 24 

Природознавство Природознавство. 

Твої фізичні 

відкриття. 

1 1 1 1 1 5 

Біологія 2 2 2 2 2 10 

Географія 2 2 2 2 2 10 

Технології Трудове навчання. 

Технічна творчість 

1 1 1 1 1 5 

Інформатика 1 1 1 1 1 5 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Фізична культура 2 2 2 2 2 10 

Разом 31+2 

(33) 

31+2 

(33) 

31+2 

(33) 

31+2 

(33) 

31+2 

(33) 

165 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

31 31 31 31 31  

Варіативна складова       
Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

1 1 1 1 1 5 

Індивідуально-групові заняття з біології (8 клас) 1 1 - - - 2 
Індивідуально-групові заняття з хімії (8 кдлс) - - 1 - - 1 
Індивідуально-групові заняття з підготовки до 

ЗНО з української мови  (11-В клас) 
- - - 1 - 1 

Індивідуально-групові заняття  з англійської  мови  

(5 клас) 
- - - - 1 1 

Вакансія  0 0 0 0 0 0 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріативної і варіативної складових, 

що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

34 34 34 34 34 170 



Таблиця  16 

 

 

Навчальний  план Рівненського  навчально-виховного комплексу №12 

 Рівненської  міської ради  6 – Е, Ж  класи 

 

Таблиця 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

 Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням 

 українською мовою  

 

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

Всього 

6-Е 6-Ж  

Мови і літератури 

Українська мова  3,5 3,5 7 

Українська література 2 2 4 

Іноземна мова (англійська  

мова) 

3 3 6 

Зарубіжна література 2 2 4 

Суспільствознав-

ство 

Інтегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія 

України»  

2 

 

2 

 

4 

Мистецтво Музичне  мистецтво 1 1 2 

Образотворче  мистецтво 1 1 2 

Математика Математика 4 4 8 

Природознавство 
Біологія  2 2 4 

Географія 2 2 4 

Технології Трудове  навчання 2 2 4 

Інформатика 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи  здоров’я 1 1 2 

Фізична  культура 3 3 6 

Разом 26,5+3 

 (29,5) 

26,5+3 

 (29,5) 

59 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31  

Варіативна складова    
Додатковий час на  предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття, консультації 
3,5 3,5 7 

Факультатив з польської мови для  класів 6-А,Б 

класів 

2 - 2 

Факультатив з німецької мови для  класів 6-А,Б 

класів 

- 2 2 

Курс за вибором з математики «Еврика» для учнів 6-х 

класів 
1,5 0,5 2 

Індивідуально-групові заняття  з англійської  мови  (5 

клас) 
- 1 1 

Вакансія 0 1 1 

Всього   (без 

 урахування поділу класів на групи) 

30+3 (33) 30+3 (33) 66 

 

 

 



Таблиця  17 

 

 
Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради7 –А, Б, Вклас 

Додаток 3донаказуМіністерстваосвіти і науки Українивід 02.11.2016 р. № 1319, наказ 

МОН України від 27.05.2019р. №722 

Типовийнавчальний план длязагальноосвітніхнавчальнихзакладів ІІ ступеня, 

якіпрацюють за науково-педагогічним проектом «ІнтелектУкраїни»  

Освітнігалузі Предмети Кількість годин на тиждень  

7-А  7-Б  7-В Всього 

Мови і літератури Українськамова 2,5 2,5 2,5 7,5 

Українськалітература 2 2 2 6 

Перша іноземнамова 

(англійська) 

5 5 5 15 

Друга іноземнамова 

(німецька) 

- - 2 2 

Зарубіжналітература 2 2 2 6 

Суспільство-

знавство 

ІсторіяУкраїни 1 1 1 3 

Всесвітняісторія 1 1 1 3 

Основи самоменеджменту 1 1 1 3 

Мистецтво  Мистецтво 1 1 1 3 

Математика 
Алгебра 3,5 3,5 2 9 

Геометрія 2,5 2,5 2 7 

Природознавство 

Біологія 2 2 2 6 

Географія 2 2 2 6 

Фізика 2 2 2 6 

Хімія 2 2 2 6 

Технології Трудовенавчання. 

Технічнатворчість 

1 1 1 3 

Інформатика 1 1 1 3 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основиздоров’я 0,5 0,5 0,5 1,5 

Фізична культура 2 2 2 6 

Разом 32+2  

(34) 

32+2  

(34) 

32+2  

(34) 

102 

Граничнодопустименавчальненавантаження 32 32 32   

Варіативна складова     

Додатковий час на навчальніпредмети, 

факультативи, індивідуальнізаняття та 

консультації 

1 1 1 3 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ЗНО з 

біології  (11 клас) 

 

1 - - 1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ЗНО з 

географії (11 клас) 

 

- 1 - 1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ЗНО з 

української мови  (10 клас) 
- - 1 1 

Вакансія 0 0 0 0 

Сумарнакількістьнавчальних годин інваріантної 

і варіативноїскладових, щофінансуються з 

бюджету (без урахуванняподілукласів на групи) 

33+2 

 (35) 

33+2 

(35) 

33+2 

(35) 

 



Таблиця  18 
Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради7 – Г, Д  класи 

Таблиця1 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

 Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням 

 українською мовою  

 

Освітнігалузі Навчальніпредмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

 

7-Г 7-Д Всього 

Мови і літератури 

Українськамова 2,5 2,5 5 

Українськалітература 2 2 4 

Іноземнамова 

(англійськамова) 

3 3 6 

Зарубіжналітература 2 2 4 

Суспільствознав-

ство 

ІсторіяУкраїни 1 1 2 

Всесвітняісторія 1 1 2 

Мистецтво Музичнемистецтво 1 1 2 

Образотворчемистецтво 1 1 2 

Математика Алгебра 2 2 4 

Геометрія 2 2 4 

Природознавство 

Біологія 2 2 4 

Географія 2 2 4 

Фізика 2 2 4 

Хімія 1,5 1,5 3 

Технології Трудовенавчання 1 1 2 

Інформатика 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основиздоров’я 1 1 2 

Фізична культура 3 3 6 

Разом 28+3 (31) 28+3 (31) 62 

Гранично допустименавчальненавантаження 32 32  

Варіативна складова    
Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальнізаняття, консультації 

 

2,5 2,5 5 

Факультатив з польської мови для  класів 7-А,Б 

класів 
2 - 2 

Факультатив з німецької  мови для  класів 7-А,Б 

класів 
- 2 2 

Факультатив з німецької мови для  класів 8-В 

класів 
0,5 0,5 1 

Вакансія 0 0 0 

Всього (безурахуванняподілукласів на 

групи) 

30,5+3 

(33,5) 

30,5+3 

(33,5) 

67 

 



Таблиця  19 

 
Навчальний  план Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради  8 –А, Б  класи 

Таблиця  8 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

 

Навчальний план класів  з поглибленим вивченням окремих предметів 

 

Освітні  галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

8-А 
Поглиблене 

вивчення 

математики 

8-Б 
Поглиблене 

вивчення 

математики 

  Всього 

Мови і літератури Українська мова 2 2   4 

Українська література 2 2   4 

Іноземна мова  (англ.) 2 2   4 

Зарубіжна література 2 2   4 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5 1,5   3 

Всесвітня  історія 1 1   2 

Мистецтво  Мистецтво 1 1   2 

Математика 
Алгебра 2 2   4 

Геометрія 2 2   4 

Природознавство Природознавство - -   - 

Біологія 2 2   4 

Географія 2 2   4 

Фізика 2 2   4 

Хімія 2 2   4 

Технології Трудове  навчання 1 1   2 

Інформатика 2 2   4 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи   здоров’я 1 1   2 

Фізична культура 3 3   6 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів 
     

Алгебра 3 3    

Геометрія 1 1    

Разом 31,5+3 

 (34,5) 

31,5+3 

 (34,5) 

  69 

Гранично допустиме  навчальне  навантаження 33 33    

Варіативна складова      
Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні  заняття та консультації 
1,5 1,5   3 

Факультатив з німецької мови для 8-В,-Г класів 1 -   1 
Факультатив з німецької мови для 10-В класі 0,5 1,5   2 

Вакансія 0 0   0 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

36 

 
36 

 
       72 

 



Таблиця  20 

 
Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного 

 комплексу №12 Рівненської міської ради  8– В, Г клас 

Таблиця  10 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і 

вивченням двох іноземних мов 

 

Освітні  галузі Навчальніпредмети Кількість годин на 

тиждень 

Всього 

8-В 8-Г  

Мови і літератури Українська  мова 2 2 4 

Українська  література 2 2 4 

Англійська  мова (І мова) 2+2 2+2 8 

Друга мова (німецька, 

польська) 

2 2 4 

Зарубіжна література 2 2 4 

Суспільствознавство Історія  України 1,5 1,5 3 

Всесвітня   історія 1 1 2 

Основи   правознавства - - - 

Мистецтво Мистецтво 1 1 2 

Образотворче   мистецтво - - - 

Математика Математика - - - 

Алгебра 2 2 4 

Геометрія 2 2 4 

Природознавство Природознавство - - - 

Біологія 2 2 4 

Географія 2 2 4 

Фізика 2 2 4 

Хімія 2 2 4 

Технології Трудове    навчання 1 1 2 

Інформатика 2 2 4 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи    здоров’я 1 1 2 

Фізична   культура 3 3 6 

Разом 31,5+3 

(34,5) 

31,5+3 

(34,5) 

69 

Гранично  допустиме  навчальне  навантаження 33 33  

Варіативна складова    
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні  

заняття та консультації 
1,5 

 

1,5 

 

3 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

української мови у 9-х класах 
1,5 0,5 2 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

української мови у 9-х класах 
- 1 1 

Вакансія 0 0 0 

Всього (без урахування  поділу  класів на групи) 36 

 

 

36 

 

 

72 

 



Таблиця  21 

 
Навчальний  план Рівненського  навчально-виховного 

 комплексу №12 Рівненської міської ради  8– Д клас 

Таблиця  1 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

 

Освітні  галузі Навчальні  предмети Кількість годин на 

тиждень 

8-Д клас 

Мови і літератури Українська  мова 2 

Українська  література 2 

Англійська  мова 3 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія  України 1,5 

Всесвітня   історія 1 

Основи   правознавства - 

Мистецтво Мистецтво 1 

Образотворче   мистецтво - 

Математика Математика - 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології Трудове    навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи    здоров’я 1 

Фізична   культура 3 

Разом 28,5+3 

(31,5) 

Гранично  допустиме  навчальне  навантаження 33 

Варіативна складова  
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні  

заняття та консультації 
3 

 
Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

англійської мови  у 9-Г, -Д класах 
1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ЗНО  з 

англійської мови   в 11-А класі 
1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ЗНО  з хімії   

в 11-А класі 
1 

Вакансія 0 

Всього (без урахування  поділу  класів на групи) 31,5+3 

(34,5) 

 

 



    
Таблиця  22 

 
Навчальний  план Рівненського  навчально-виховного комплексу №12 Рівненської  

міської ради   9 –А,Б,В,Гкласи 

Таблиця  8 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

Навчальний план класів  з поглибленим вивченням окремих предметів 

Освітні галузі  Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

9-А 
Поглиблене 

вивчення 
математики 

9-Б 
Поглиблене 

вивчення 
математики 

9-В 
Поглибленеі

ноземної 
мови 

9-Г 
Поглиблене 

іноземної 
мови 

Всього 

Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2 8 

Українська література 2 2 2 2 8 

І мова ( англ.)  2 2 2 2 8 

Зарубіжна література 2 2 2 2 8 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Всесвітня  історія 1 1 1 1 4 

 Основи правознавства 1 1 1 1 4 

Мистецтво  Мистецтво 1 1 1 1 4 

 

Алгебра 2 2 2 2 8 

Геометрія 2 2 2 2 8 

Природознавство Природознавство - - - - - 

Біологія 2 2 2 2 8 

Географія 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Фізика 3 3 3 3 12 

Хімія 2 2 2 2 8 

Технології Трудове  навчання 1 1 1 1 4 

Інформатика 2 2 2 2 8 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи   здоров’я 1 1 1 1 4 

Фізична культура 2 2 2 2 8 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів 
     

Алгебра 3 3 - - 6 

Геометрія 1 1 - - 2 

І іноземна (англійська мова) - - 2 2 4 

ІІ іноземна (німецька/польська мова) - - 2 2 4 

Разом  

33+2 (34) 

 

33+2 (34) 

 

33+2 (34) 

 

33+2 (34) 

 

140 

Гранично допустиме навчальне   навантаження 33 33 33 33  
Індивідуально-групові заняття з підготовки до 

ДПА з м атематики у 9 класах 
1 - - - 1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до 

ЗНО  з  математики  у 10-а, -в  класах 
- 1 1 - 2 

Індивідуально-групові заняття з  географії  (8 

клас) 
- - - 1 1 

Вакансія  0 0 0 0 0 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

33+3 

(36) 

33+3 

(36) 

33+3 

(36) 

33+3 

(36) 

144 

 



Таблиця  23 

 
Навчальний  план Рівненського  навчально-виховного 

 комплексу №12 Рівненської міської ради 9– Д клас 

Таблиця  1 до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 р. № 405  

Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

 

Освітні    галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень 

9-Д клас 

Мови і літератури Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи  правознавства 1 

Мистецтво* Мистецтво 1 

Образотворче   мистецтво - 

Математика Математика - 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Технології Трудове  навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи  здоров’я 1 

Фізична   культура** 3 

Разом 30+3 (33) 

Гранично  допустиме  навчальне  навантаження 33 

Варіативна складова  

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні  заняття та консультації 
3 

 
Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

математики у 9-х класах 
1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

англійської мови  у 9-А, -Б класах 
1 

Індивідуально-групові заняття з підготовки до ДПА з 

англійської мови  у 9-В класі 
1 

Вакансія  0 

Всього (без урахування  поділу класів на групи) 33+3 (36) 

 

 



Таблиця  24 

 

Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради10–А, Бклас 

Таблиця2, 3 донаказуМіністерстваосвіти і науки Українивід 20.04.2018 р. № 408 

 Навчальний план для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

 
 Предмети 

Кількість годин на тиждень   

10-А 
 математичний 

профіль 

10-Б 
 математичний 

профіль 

Всього 

Базові предмети               (27 год.)    

Українська мова  2 2 4 

Українська література  2 2 4 

Іноземна мова (англійська) 2 2 4 

Зарубіжна література 1 1 2 

Історія України  1,5 1,5 3 

Всесвітня історія 1 1 2 

Громадянська освіта 2 2 4 

Математика: 

Алгебра і початки аналізу 

 

2 

 

2 

4 

Геометрія 1 1 2 

Біологія і екологія 2 2 4 

Географія 1,5 1,5 3 

Фізика і астрономія 3 3 6 

Хімія 1,5 1,5 3 

Фізична культура 3 3 6 

Захист Вітчизни  1,5 1,5 3 

Вибірково-обов’язкові предмети:                                                

Інформатика 2 2 4 

Технології 1 1 2 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, індивідуальні заняття 

   

Алгебра і початки аналізу 4 4 8 

Геометрія 2 2 4 

Разом 33+3   (36) 33+3   (36) 72 

Гранично допустиме навантаження на 

учня:  
33 33  

Варіативна складова    
Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з української мови в 

11-Б клас 

1 - 1 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з української мови в 

11-А  класі 

- 1 1 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з історії (10-В) 
- 1 1 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з англійської мови 

 (11-В) 

1 - 1 

Вакансія 0 0 0 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
38 38 76 



 

Таблиця  25 

 

 

 

Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради10–Вкласів 

Таблиця  2, 3донаказуМіністерстваосвіти і науки Українивід 20.04.2018 р. № 408 

 
 Навчальний план для 10 класів закладів загальної середньої освіти 

 

 
 Предмети 

Кількість годин на тиждень 

10-В 
 Іноземний  профіль 

Базові предмети                 (27 год.)  

Українська мова  2 

Українська література  2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 1 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика: 

Алгебра і початки аналізу 

 

2 

Геометрія 1 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика і астрономія 3 

Хімія 1,5 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни  1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети:                                               

Інформатика 2 

Технології 1 

Додаткові години на профільні 

предмети, окремі базові предмети                    

(8 год.) 

 

Друга іноземна мова (німецька, 

польська) 

3 

Англійська мова (І мова) 3 

Разом 33+3   (36) 

Гранично допустиме навантаження на 

учня:  
33 

Варіативна складова  
Спецкурс з англійської мови у 10- в 

класі 

1 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з англійської мови 

(11-Б) 

1 

Вакансія 0 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
38 



 
Таблиця  26 

 

Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради11–Аклас 

Таблиця  2, 3  донаказуМіністерстваосвіти і науки Українивід 20.04.2018 р. № 408 

 Навчальний план для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 

 
 Предмети 

Кількість годин на тиждень  

11-А 
 математичний профіль 

Базові предмети (26 год.)  

Українська мова  2 

Українська література  2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 1 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта - 

Математика: 

Алгебра і початки аналізу 

 

2 

Геометрія 1 

Біологія і екологія 2 

Географія 1 

Фізика і астрономія 4 

Хімія 2 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни  1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 

 

 

Інформатика 1 

Технології 2 

  

Алгебра і початки аналізу 4 

Геометрія 2 

Разом 32+3   (35) 

Гранично допустиме навантаження на 

учня:  
33 

Додаткові години на профільні предмети, 

окремі базові предмети, спеціальні курси, 

індивідуальні заняття                       

3 

Варіативна складова  
Факультатив з інформатики на 

паралель 11-х класів 

3 

Вакансія 0 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
38 

 



Таблиця  27 

Навчальний  план Рівненськогонавчально-виховного комплексу №12 

Рівненськоїміської ради11–Б,В класів 

Таблиця  2, 3  донаказуМіністерстваосвіти і науки Українивід 20.04.2018 р. № 408 
 Навчальний план для 11 класів закладів загальної середньої освіти 

 
 Предмети 

Кількість годин на 

тиждень  

Кількість годин на 

тиждень 

Всього 

год. 

11-Б 
 Іноземний  профіль 

11-В 
 Іноземний  профіль 

 

Базові предмети                 (26 год.)    

Українська мова  2 2 4 

Українська література  2 2 4 

Іноземна мова (англійська) 2 2 4 

Зарубіжна література 1 1 2 

Історія України  1,5 1,5 3 

Всесвітня історія 1 1 2 

Громадянська освіта - - - 

Математика: 

Алгебра і початки аналізу 

 

2 

 

2 

 

4 

Геометрія 1 1 2 

Біологія і екологія 2 2 4 

Географія 1 1 2 

Фізика і астрономія 4 4 8 

Хімія 2 2 4 

Фізична культура 3 3 6 

Захист Вітчизни  1,5 1,5 3 

Вибірково-обов’язкові предмети:                                                

Інформатика 1 1 2 

Технології 2 2 4 

Додаткові години на профільні 

предмети                       
   

Друга іноземна мова (німецька, 

польська) 

3 3 6 

Англійська мова 3 3 6 

Разом 32+3   (35) 32+3   (35) 70 

Гранично допустиме навантаження на 

учня:  
33 33  

Варіативна складова    
Спецкурс з англійської мови у 11-Б, В 

класах 
1 1 2 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з історіїна паралель 

11-х класів 

1 - 1 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з математики (11-Б, В) 
- 2 2 

Індивідуально-групові заняття з 

підготовки до ЗНО з математики (11-А) 
1 - 1 

Вакансія 0 0 0 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
38 38 76 



 
VII. Опис «моделі» випускника Рівненського навчально-виховного 

комплексу №12 Рівненської міської ради 

Педагогічний колектив школи, реалізуючи концепцію Нової 

української школи, впроваджують ідеологію змін в освіті, що закладена в 

новий базовий закон «Про освіту». 

Сучасну людину цінують насамперед за її індивідуальність, унікальність 

ідей та професійних рішень. Саме тому, сьогоднішні школярі мають досягти 

певний навчально-пізнавальний потенціал, який базується на системі 

компетентностей. Учні школи мають навчатися вчитсь впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 

спілкуватися в багатокультурному середовищі, та володіти іншими 

сучасними вміннями. 

В реаліях Нової Української Школи випускник НВК №12  : 

 Має залишити школу професійно визначеним; 

 Уміти самостійно сумлінно працювати; 

 Самовдосконалюватися; 

 Бути активним  у суспільно-культурному житті країни; 

 Бути свідомим громадянином; 

 Берегти своє здоров’я та довкілля; 

 Мислити креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.  

Враховуючи вище зазначене, педагогічний колектив Рівненського  НВК 

№12  Рівненської міської ради визнав основними завданнями завдання 

сучасної європейської школи 



 

Випускник початкової школи  

 

 громадянин України: 

 усвідомлює свою належність до народу України; 

 знає свої права та виконує обов'язки молодшого школяра; 

 зберігає й продовжує традиції та звичаї українського народу; 

 знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких і рідних. 

  особистість: 
 володіє первинними навичками, необхідними в повсякденному житті; 

 формулює й висловлює свою точку зору та виявляє повагу до поглядів 

інших; 

 дотримується правил і норм толерантної поведінки; 

 усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

 резерв для подальшого інтелектуального розвитку: 

 активно залучається до навчального процесу; 

 установлює й аналізує рівень власних знань; 

 уміє порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки в 

навчальній діяльності; 

 постійно отримує нові знання й володіє навичками отримання 

інформації із сучасних додаткових джерел. 

  здатний до творчої діяльності: 



 визначає коло своїх власних інтересів; 

 усвідомлює свої здібності та прагне до їх розвитку; 

 шукає шляхи самостійного творіння нового й оригінального; 

 виконує нестандартні завдання з логічним навантаженням. 

  Випускник початкової школи - комунікативна особистість: 

 володіє мовними засобами спілкування; 

 прагне до грамотного усного та писемного мовлення; 

 проявляє самовираження та критичне мислення. 

  здорова дитина: 

 володіє гігієнічними навичками навчальної праці, харчування, 

дотримується режиму дня; 

 добре обізнаний з наслідками шкідливих звичок; 

 прагне до фізичного розвитку. 

 Випускник початкової школи - частина природи: 

 володіє знаннями про навколишнє середовище; 

 прагне до захисту та збереження природи; 

 стає учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, 

рідному місті. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускник середньої школи 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  



 має володіти певними якостями і вміннями: 

 на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

 опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, 

аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); 

 оволодіти основами комп’ютерної грамотності; 

 знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати; 

 оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних 

цінностей; 

 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 

 вести здоровий спосіб життя; 

 бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших 

класах. 

 

Випускник старшої школи 

 має володіти зазначеними якостями і вміннями: 

 засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану; 

 засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що 

забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше 

успішне навчання; 

 опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або 

базовому рівні; 

 опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички 

технічного обслуговування); 

 оволодіти культурою інтелектуальної діяльності; 

 знати і поважати культуру України та інших народів; 

 поважати свою й чужу гідність; 

 поважати права, свободи інших людей; 

 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 

 поважати свою працю та працю інших людей; 

 мати почуття соціальної відповідальності; 

 вести здоровий спосіб життя; 

 володіти способами отримання інформації; 

. прагнути духовного і соціального добробуту. 



 

 

 

 
МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА  

РІВНЕНСЬКОГО НВК №12 


