


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до освітньої програми загальноосвітньої школи Т-ТТТ ст. №36 

ім. Я. Домбровського м. Житомира

1. Мета освітньої програми:

• реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що 

забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально 

активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими 

компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 

рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 

можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова 

грамотність);

• забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає 

постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної 

навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

• реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо 

предметних зв’язків;

• наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально 

предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;

• зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, 

системності і єдності діяльності в змісті освіти.

2. Нормативно-правове забезпечення:

- Закон України «Про освіту»;

Закон України « Про повну середню освіту»;
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-  Державний стандарт початкової загальної освіти затверджений 

Постановою кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 ( у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. №688);

-  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№1392;

-  Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2013 року №6;

-  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 

407;

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

1-2 класи, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від

08.10.2019 року №1272;

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

3-4 класи, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від

08.10.2019 року №1273;

-  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;

-  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 

408;

-  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 

406.

3. Термін реалізації: 2020-2022 роки

4. Структура програми:
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1 розділ -  початкова освіта,

2 розділ -  базова середня освіта,

3 розділ -  повна загальна середня освіта.

Кожна з них визначає:

І.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. 

2.Очікувані результати навчання учнів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою 

освітньою програмою.

5. Напрямки реалізації.

Згідно з чинним законодавством організувати освітній процес відповідно 

до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

I ступінь -  початкова освіта тривалістю чотири роки;

II ступінь -  базова середня освіта тривалістю п’ять років;

III ступінь -  загальна середня освіта тривалістю два роки.

1. При реалізації освітньої програми забезпечити:

- логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних 

навчальних програмах;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними формами 

якого є:

• різні типи уроків;

• формування компетентностей;

• розвиток компетентностей;

• перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей;

• корекція основних компетентностей.
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Також формами організації освітнього процесу є 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;

- використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, 

систем (методик) навчання;

- науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;

- профільне спрямування навчання в старшій школі, що сформовано 

закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечення якісної його 

реалізації;

- роботу з обдарованими дітьми;

- навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, 

зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством 

освіти і науки України.

3. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі 

програм навчання.

4. Запровадити в освітній процес школи сучасні технології навчання, 

зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, 

інтерактивні технології, рейтингового оцінювання, окремі освітні тренди.

5. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні 

освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально -методичного та 

кадрового забезпечення сформувати варіативну складову навчального плану, 

спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. запровадження 

факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти 

спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та 

формують її всебічний розвиток.

6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію 

розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну 

роботу і роботу гуртків.
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7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення 

профільного предмета українська мова і література.

8. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти.

9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

6. Контроль і корекція.

• реалізувати проект «Шкільний моніторинг як інструмент системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти»;

• виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми.

7. Принципи реалізації освітньої програми:

• забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

• забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

• розвиток інклюзивного освітнього середовища;

• забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

• науковий характер освіти;

• цілісність і наступність системи освіти;

• прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

• відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів 

освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

• інтеграція з ринком праці;

• нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

національними традиціями;

• свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 

програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

• гуманізм;

• демократизм;

• єдність навчання, виховання та розвитку;

• виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій;
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• формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення;

• формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками;

• формування громадянської культури та культури демократії;

• формування культури здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля.
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ПОЧАТКОВА ОСВІТА

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Відповідно до робочого навчального плану для початкової школи з 

навчанням українською мовою 1, 2 та 3 класу, розробленого на підставі типової 

освітньої програми початкової освіти під керівництвом О.Я. Савченко. 

(Додається)

-  здійснено розподіл навчального навантаження на тиждень,

-  встановлено погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання,

-  визначено гранично допустиме тижневе навантаження учнів, що забезпечує 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 

лютого 2018 р. № 87 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2019 р. №688), через окремі предмети.

Інтегровано вивчаються предмети «Мистецтво» та «Я досліджую світ». 

При вивченні інтегрованого предмета «Я досліджую світ» у 1-3 класах 

здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: природнича, громадянська 

й історична, соціальна і здоров' язбережувальна -  разом 3. На розширення 

спектра пізнання дитини, формування цілісного сприйняття світу спрямована 

варіативна складова навчального плану, індивідуальні консультації та групові 

заняття.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна 

тривалість уроків у 1 класі -  35 хвилин.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 -4 класів (НУШ) 

закладу загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

- 1 клас — 23 год/тижд. - 805 год./рік;

- 2 клас — 25 год/тижд. - 875 год./рік;

- 3 клас — 26 год/тижд. -  910 год./рік;

- 4 клас — 26 год/тижд. - 910 год./рік.
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Детальний розподіл навчального навантаження за класами та на тиждень 

окреслено у навчальному плані закладу освіти для І ступеня (НУШ).

Відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки 

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

від 06.03.2002 за № 229/6517) здійснюється поділ класів на групи при вивченні 

іноземної (англійської), мови національних меншин ( польської) у 4 класі та 

української мови.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути 

використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних 

та групових занять.

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 

обов'язково фінансуються, тому 1 година використана на предмет «Хореографія».

Відповідно до Загальних положень типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОНУ від 

20.04.2018р. №407, освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

мови і літератури (мовний і літературний компоненти), математика, 

природознавство, суспільствознавство, мистецтво, технології, здоров'я і фізична 

культура.

Зміст предметів, які вивчаються в початковій школі, закладений в переліку 

навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затверджених наказами МОН:

від 29.05.2015 № 584, Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у 

відповідних навчальних програмах.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна 

тривалість уроків у 2-4 класах -  40 хвилин.

2. Очікувані результати навчання та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої

галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, що

забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які
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позначаються через уміння вчитися,здатність логічно міркувати, уміння критично 

мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду 

практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в 

команді тощо. Крім того, навчання в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів 

передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та 

підприємницьких навичок.

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. Тому 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 внутрішньо предметних 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.

3. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти І ступеня педагогічний колектив запроваджує такі форми організації 

освітнього процесу:
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-  різні типи уроків:

• формування компетентностей;

• розвитку компетентностей;

• перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

• корекції основних компетентностей;

• комбінований урок;

-  екскурсії,

-  віртуальні подорожі,

-  спектаклі,

-  квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності до Закону України «Про освіту» 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.

Освітню програму укладено за такими галузями:

- Мови і літератури;

- Суспільствознавство;

- Мистецтво;

- Математика;

- Природознавство;

- Технології;

- Здоров’я і фізична культура.

Освітні галузі реалізуються через окремі предмети. Логічна послідовність 

вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.
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У початковій школі може здійснюватись поділ класів на групи при 

вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів.

Основними формами організації освітнього процесу у початковій школі є 

різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести, спектаклі, які вчитель 

організовує у межах уроку або у позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

умови роботи, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних програмах.

Освітній процес у початковій школі організовується за рахунок 

навчального часу інваріантної, варіативної складових. Навчальний час, 

передбачений на варіативну складову, може бути використаний на предмети 

інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять,

запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та 

консультації.

Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, 

як правило, з шести років.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов.

Змістовне наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує 

самостійно з варіативних модулів відповідно до особливостей учнів матеріально- 

технічної бази, кадрового забезпечення, народних традицій. Години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 

учнів.

З метою недопущення перевантаження учнів за рішенням педагогічної ради 

при оцінюванні учнів з відповідних предметів, а саме: музики, фізичної культури 

дозволяється враховувати результати їх навчання у закладах освіти іншого типу 

(художніх, музичних, спортивних школах), участь у позашкільних закладах.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 

компетентності.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна
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спрямованість навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної 

спрямованості.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізації 

в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: 

змістовно-інформаційних, операційно - діяльнісних і організаційно-методичних, 

що сприяє посиленню пізнавального інтересу учнів до навчання і підвищенню 

рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального матеріалу, 

формуванню наукового світогляду.

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує 

формування всіх ключових компетентностей.

До ключових компетентностей належать:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, технічних технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності;

- культурна компетентність;

- підприємливість і фінансова грамотність.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються у 

різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних 

ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

Для кожної освітньої галузі визначено обов’язкові результати навчання 

здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання. Освітньою 

програмою визначено очікувані результати навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом.
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Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, 

мови та літератури національних меншин, іншомовну освіту.

Здобувач освіти: взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і 

використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних 

ситуаціях; сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах 

різних видів, висловлює думки, почуття, ставлення, взаємодіє з іншими особами 

письмово, в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови.

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної 

компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 

спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та 

задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

Здобувач освіти: сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в 

умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та 

критично оцінює таку інформацію; розуміє прочитані іншомовні тексти різних 

видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує 

прочитану інформацію та критично оцінює її; надає інформацію, висловлює думки, 

почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі 

реального часу, використовуючи іноземну мову.

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших 

ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і 

моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із 

застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений 

вибір.

Здобувач освіти: досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна 

розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделює процеси і

ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних 

задач; критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і 

практичних задач; застосовує досвід математичної діяльності для пізнання 

навколишнього світу.

Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі

природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових
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компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку 

здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи 

наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, 

безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі 

на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Здобувач освіти: відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, 

шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та 

створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання 

природи; опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з 

доступних джерел, та представляє її у різних формах; усвідомлює розмаїття 

природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і 

техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі; 

критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його 

використовує для розв’язування проблем природничого характеру.

Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в 

галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до 

зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому 

шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і 

національного самовираження.

Здобувач освіти: втілює творчий задум у готовий виріб; дбає про власний 

побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує; ефективно 

використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ; практикує і 

творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.

Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно- 

комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до 

розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно- 

комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого 

самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної 

діяльності в інформаційному суспільстві.

Здобувач освіти: знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та

систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих
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проблем; створює інформаційні продукти та програми для ефективного 

розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, 

за допомогою цифрових пристроїв та без них; усвідомлено використовує 

інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до 

інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також 

самостійно опановує нові технології; усвідомлює наслідки використання 

інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого 

розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної 

взаємодії.

Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування 

соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної 

громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту 

ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

Здобувач освіти: дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, 

яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту; визначає альтернативи, 

прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної 

безпеки та безпеки інших осіб; робить аргументований вибір на користь здорового 

способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики; виявляє підприємливість та 

поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування 

громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до 

змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної 

громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, 

толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з 

урахуванням демократичних принципів.

Здобувач освіти: встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її

результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян

України дат (подій); орієнтується у знайомому соціальному середовищі,

долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на

нього; працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує
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зміст джерел, критично оцінює їх; узагальнює інформацію з різних джерел, 

розповідаючи про минуле і сучасне;

представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а 

також про події суспільного життя; має розвинуте почуття власної гідності, діє з 

урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє 

проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості; усвідомлює себе 

громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, 

визнає цінність культурного розмаїття; дотримується принципів демократичного 

громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших 

компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо -творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та 

світової мистецької спадщини.

Здобувач освіти: виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у 

процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види 

мистецтва; пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно- 

чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через 

художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших 

ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять 

фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, 

підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво 

необхідних рухових умінь та навичок.

Здобувач освіти: регулярно займається руховою активністю, фізичною 

культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у 

різних життєвих ситуаціях; добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної 

підготовленості; керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, 

вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, 

емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної 

взаємодії.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких
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компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення уроків, заходів;

- моніторинг досягнення учнями результатів 

(компетентностей).

навчання
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2 РОЗДІЛ 

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392).

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 

20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Програмою передбачено:

І.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Навчальний план вміщає зміст і структуру другого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів

Варіативна складова

навчальних планів використана на:

-  підсилення предметів інваріантної складової;

- запровадження факультативів з польської мови, математики, 
інформатики, хореографії, хімії, фізики;

-  індивідуальні заняття та консультації.

Г ранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена 

відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" .

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної мов, трудового 

навчання, фізичної культури та інформатики здійснити відповідно до наказу 

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

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).
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Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

2. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(затверджені наказами МОН України (затверджені наказами МОН від 

07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407).

Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових

компетентностей учнів:

№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1 Спілкування 
державною (і 
рідною — у разі 
відмінності) 
мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 
проблему; міркувати, робити висновки на основі 
інформації, поданої в різних формах (у текстовій 
формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 
пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 
письмово), грамотно висловлюватися рідною 
мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 
термінологію з окремих предметів, чітко, 
лаконічно та зрозуміло формулювати думку, 
аргументувати, доводити правильність тверджень; 
уникнення невнормованих іншомовних запозичень 
у спілкуванні на тематику окремого предмета; 
поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та 
лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, 
формулювання властивостей, доведення правил, 
теорем

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;
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

використовувати у разі потреби невербальні засоби 
спілкування за умови дефіциту наявних мовних 
засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, 
письмово та за допомогою засобів електронного 
спілкування.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та 
використовувати її для різних потреб; 
висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 
адекватно використовувати досвід, набутий у 
вивченні рідної мови та інших навчальних 
предметів, розглядаючи його як засіб 
усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 
обирати й застосовувати доцільні комунікативні 
стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 
користуватися навчальними стратегіями для 
самостійного вивчення іноземних мов.
Навчальні ресурси:підручники, словники, 
довідкова література, мультимедійні засоби, 
адаптовані іншомовні тексти.

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
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 
життєві ситуації

4 Основні
компетентності у 
природничих 
науках і 
технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 
довкіллі; будувати та досліджувати природні 
явища і процеси; послуговуватися технологічними 
пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості 
природничих наук як універсальної мови науки, 
техніки та технологій. усвідомлення ролі 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.
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

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
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

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 кожного 
окремого предмета та екології на основі різних 
даних; ощадне та бережливе відношення до 
природних ресурсів, чистоти довкілля та 
дотримання санітарних норм побуту; розгляд 
порівняльної характеристики щодо вибору 
здорового способу життя; власна думка та позиція
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 
соціально-економічного, екологічного змісту; 
задачі, які сприяють усвідомленню цінності 
здорового способу життя

Педагогічному колективу закладу освіти приділити значну увагу організації 

навчання через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і загально 

предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, а також 

соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в 

учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати 

отримані знання у різних ситуаціях:

Реалізація навчання за наскрізними лініями:

Напрямки Зміст
організація навчального 
середовища

формування духовного, соціального і 
фізичного середовища навчання;

окремі предмети • впровадження інтерактивних методів 
навчання з використанням 
компетентнісного підходу (урок-квест, 
кейс-урок, інтегрований урок, бінарний
урок,);

• реалізація надпредметних, 
міжкласових та загальношкільних освітніх

проектів;
• систематичне проблемне навчання наоснові 

ускладнених міжпредметних та 
надпредметних тем

курс за вибором «Історія рідного краю »

робота в проектах «Обдарована дитина»

позакласна навчальна 
робота

Організація тематичних днів та тижнів; 
проектні дні, тижні; пізнавальні квести;
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флешмоби
факультативи

«Математика»;
«Інформатика»;
«Хореографія»
«Хімія»

Наскрізна

л і н і я
Коротка характеристика

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні 

питань збереження довкілля і розвитку суспільства, 

усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх 

поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, 

екології, формуванню критичного мислення, вміння 

вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки 

на відкритому повітрі.
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Наскрізна

л і н і я
Коротка характеристика

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.
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). 

Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для 

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

ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і 

розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій.
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Наскрізна

лінія
Коротка характеристика
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 

оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів.

3. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

внутрішнього забезпечення якості освіти

Основними формами організації освітнього процесу вважати різні типи 

уроку:

-  формування компетентностей;

-  розвитку компетентностей;

-  перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-  корекції основних компетентностей;

-  комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні 

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

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

одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес- 

конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 

стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
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Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей створити 

умови для проведення навчально-практичних занять з різних предметів як 

функції перевірки та оцінювання досягнення компетентностей учнів. Спрямувати 

роботу вчителів на проведення занять в малих групах, бригадах і ланках (у тому 

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

роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток особистості учня, 

формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та 

літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної 

свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і 

ціннісних орієнтацій.

Мовний компонент.

До мовного компонента належать українська мова, мова національних 

меншин (російська мова як окремий предмет), іноземна (англійська) мова. До 

літературного компонента -  українська література , зарубіжна література.

Здобувач освіти виконує Державні вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів із навчальних предметів, зазначені у Державному стандарті

базової і повної загальної середньої освіти: Державні вимоги з української,

іноземної мови визначені за мовленнєвою, мовною, соціокультурною,

діяльнісною лініями, зокрема: вміння розмовляти правильно і комунікативно

доцільно, орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, у сферах спілкування,

осмислювати, планувати, висловлювати, володіти всіма видами мовленнєвої

діяльності, сприймати текст, запам’ятовувати зміст, розуміти текст, переказувати

(усно, письмово, докладно, стило, вибірково), самостійно створювати письмові

тексти, висловлювати в них власну думку, дотримуватися орфоепічних норм,

знати правила орфографії, пунктуації, визначати істотні ознаки лексикологічних

понять і фразеологізмів, розрізняти словозміну і словотвір, частини мови, члени

речення, пояснювати будову словосполучень, різних видів речень, правильно
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писати слова відповідно до вивчених орфографічних правил, визначати смислові 

та синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових 

знаків, застосовувати основні загальнонавчальні творчі вміння, користуватися 

основними комунікативними стратегіями.

Крім того, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, 

диференційовано за 5 видами мовленнєвої діяльності : аудіювання, читання, 

говоріння, діалогічне мовлення, письмо.

Здобувач освіти повинен знати достатню кількість мовних одиниць для 

забезпечення комунікативних потреб у межах визначених сфер і тематик 

спілкування, знати основні правила орфографії та пунктуації, уміти складати 

речення, продукувати письмове повідомлення з дотриманням мовних правил, 

розуміти зміст висловлювань, що стосуються освітньої, особистої сфери 

спілкування, невідкладних текстів пізнавального характеру, розуміти зміст 

невідкладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, створювати зв’язні 

повідомлення, встановлювати і підтримувати спілкування із співрозмовником у 

межах визначеної тематики і сфери спілкування , робити нотатки, заповнювати 

анкету, уміти написати лист, автобіографію, твір, сприймати новий досвід , нову 

мову, нові способи поведінки і життєдіяльності, критично оцінювати навчальні 

досягнення та визначати шляхи їх удосконалення .

Літературний компонент передбачає вміння читати виразно, сприймати 

емоційно, осмислювати творчо художній текст, робити художній аналіз твору, 

знати визначення основних теоретико - літературнознавчих понять, розрізняти 

напрями та течії, роди і жанри, визначати жанрово-родову приналежність твору, 

проводити пошуково-дослідницьку діяльність, користуватись

літературознавчими словниками, енциклопедіями, знати характерні риси 

основних етапів літератури в контексті культури, виявляти зв’язки літератури з 

філософією, фольклором, міфологією, видами мистецтва, аналізувати та 

інтерпретувати твір у культурологічному контексті, вміти зіставляти образи, 

теми, сюжети, що належить до різних національних літератур.

ІІ Освітня галузь «Сульспільствознавство» передбачає знання і розуміння,

що таке історія, як відбувається відлік часу в історії. Здобувач освіти повинен
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уміти і застосовувати набуті знання та вміння для того, щоб визначити 

тривалість і послідовність історичних подій, співвідносити рік із століттям, 

працювати з історичними картками, підручником, документами, зіставляти 

окремі події, знати основні події з історії стародавнього світу, періодизацію 

історії, порівнювати держави, суспільства, діяльність історичних осіб, 

використовувати адаптовані історичні джерела (таблиці, схеми, тексти).

Забезпечити виконання вимог історичного, суспільствознавчого компонентів, 

визначених Державним стандартом.

III Освітня галузь «Мистецтво» передбачає реалізацію музичної, 

культурологічної змістовних лінії.

Здобувач освіти опановує знання про основні риси творчості відомих 

композиторів, характерні ознаки народної творчості, про творчу спадщину 

відомих представників українського та світового мистецтва, особливості 

розвитку мистецтва, уміє виражати ціннісне ставлення до творів мистецтва у 

процесі їх аналізу, інтерпретації, застосовуючи відповідну термінологію, виявляє 

естетичне ставлення до музичного мистецтва, класичного і сучасного 

мистецтва, виражає власні оцінні судження у процесі комунікації.

IV Освітня галузь «Математика» передбачає набуття здобувачем освіти 

знань про натуральне, ціле, раціональне, дійсне число та числові множини, 

можливість подання раціональних чисел звичайними дробами, а дійсних -  

нескінченими десятковими дробами, числовий вираз, вираз із змінними 

одночлен, многочлен та дробові вирази, рівняння, нерівність та їх розв’язання, 

означення і властивості лінійних та квадратних рівнянь, координатну пряму і 

координаційну площу, про множини, комбінаторні задачі, ймовірність 

випадкової події, означення геометричних фігур, довжину відрізка, кола, міру 

кута, площу та об'єм геометричної фігури.

Здобувач освіти повинен уміти порівнювати числа, округлювати їх,

виконувати арифметичні дії, проводити відсоткові розрахунки, застосовувати

властивості пропорції, знаходити значення числового виразу , перетворювати цілі

дробові вирази, застосовувати вивчені властивості під час розв’язання задач,

уміти розв’язувати лінійні і квадратні рівняння й нерівності, складати рівняння і
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системи рівнянь за умовою тестової задачі, будувати та аналізувати графіки 

функцій, розв’язувати задачі із застосуванням формул загального члена та суми 

перших членів прогресії, розв’язувати комбінаторні задачі, обчислювати 

ймовірність випадкової події в досліді рівноможливими результатами, 

розпізнавати і зображувати геометричні фігури на площині, виконувати основні 

операції над векторами, розв’язувати задачі зокрема прикладного змісту, 

розв’язувати трикутники.

V Освітня галузь «Природознавство» містять загально природничий, 

біологічний, географічний, фізичний, хімічний компоненти.

Здобувач освіти розуміє взаємозв’язки між об’єктами і явищами природи,

загальні властивості живих систем, знає прилади і пристрої, що

використовуються у процесі вивчення об’єктів і явищ природи, хімічний склад і

загальний план будови і процеси життєдіяльності клітин організмів різних царств

живої природи, будову, функціонування , розвиток і поведінку організмів,

принципи роботи регулярних систем, життєві цикли організмів, недороганізмові

системи (популяція, екосистема, біосфера), основні класифікації, характерні

ознаки організмів основних таксонів, сучасну систему органічного світу і

систематичне положення людини в ній; складові географічної науки, історичні

етапи пізнання Землі, методи дослідження, складові географічної оболонки ,

географічні особливості материків, океанів, регіонів і країн світу, України, своєї

місцевості, суть географічних понять: природа, населення, господарство

регіональних географічних систем; історію розвитку фізичних знань, відомих

учених-фізиків, фізичні характеристики стану природного середовища, основні

поняття і фізичні величини; будову атома, склад органічних і неорганічних

речовин, назви хімічних символів, структуру періодичної системи, ознаки та

умови перебігу хімічних реакцій, зміст рівнянь хімічних реакцій, суть закону

збереження маси речовини. Уміє порівнювати , розпізнавати, описувати явища

природи, об’єкти, прояснювати будову і рухи землі, проводити прості досліди,

уміти користуватися приладами під час проведення досліджень, дотримуватись

правил безпеки під час проведення дослідів, порівнювати будову і функції клітин

різних організмів, прогнозувати наслідки господарської діяльності людини,
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пояснювати проблеми і перспективи використання природних ресурсів, 

аналізувати географію природних ресурсів і глобальних проблем, уміти 

застосовувати здобуті знання для пояснення фізичних явищ і процесів, хімічних 

реакцій, розв’язувати фізичні, біологічні, хімічні задачі, складати хімічні 

формули за значенням валентності та ступеня окиснення, розрізняти хімічні та 

фізичні явища, робити висновки, розв’язувати експериментальні задачі, уміти 

висловлювати судження про вплив різних речовин на здоров’я людини та 

навколишнє природне середовище, використовувати знання у різних життєвих 

ситуаціях.

VI Освітня галузь «Технології» містить інформаційно-комунікаційний, 

технологічний компоненти.

Здобувач освіти розуміє поняття інформації, системи, повідомлення даних, 

інформаційних об’єктів різних видів, аналізує інформаційні процеси у живій 

природі, суспільстві, техніці, знає склад і характеристики комп’ютера , склад і 

функції програмного забезпечення, структуру і складові комп’ютерних мереж, 

правила створення електронних документів, проводить дослідно-пошукову 

діяльність у процесі проектування, розуміє і виконує елементи художнього 

конструювання за графічним зображенням або власним задумом, реалізовує 

проекти, оцінює результати продуктивної творчої діяльності за визначеними 

критеріями, використовує на практиці елементи художньої та технічної 

творчості у традиційних видах трудової діяльності.

VII Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» сприяє формуванню в

здобувачів освіти здоров’язбережувальних компетентностей. Здобувач освіти

розуміє сутність здоров’я, вплив природних і соціальних факторів , фізичної

активності на здоров’я, вплив факторів ризику на рівень безпеки, вікові

індивідуальні зміни в організмі, здоров’я як єдине ціле, виконує стройові та

організуючі справи, різновиди ходьби, бігу, стрибки, загальнорозвивальні вправи,

вправи на швидкість, спритність, витривалість, гнучкість, сили, уміє виконувати

технічні елементи з обраного виду спорту, спеціальні та підготовчі фізичні

вправи, знає історію розвитку та становлення Олімпійського руху, Олімпійських

ігор, загальну характеристику здорового способу життя, вплив фізичних вправ і
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спорту на стан фізичного розвитку; усвідомлює значення занять фізичними 

вправами.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення уроків, заходів;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

На основі освітньої програми закладу освіти, складається та затверд-жується 

навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу 

(Додається).

3 РОЗДІЛ

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392).

Профільний предмет: українська мова та література

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма школи передбачає досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.
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Програмою передбачено:

І.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 

вивчення.

Навчальним планом передбачено загальний обсяг навчального 

навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково- 

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

передбачено години на факультативи.

Індивідуальною орієнтованістю на учня та підсилення профілю навчання 

введено в освітній процес факультативні курси «Математика», «Інформатика», 

«Хореографія» є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб 

учнів у галузях, які не пов’язані з обраним профілем навчання.

При тематичному плануванні педагогами враховано засоби інтеграції 

ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та 

предметних циклів для реалізації наскрізних ліній.

2. Очікувані результати навчання учнів

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

освітньої галузі.

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами 

МОН України від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539).

№п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Профільний рівень
2. Українська література Профільний рівень
3. Зарубіжна література Рівень стандарту
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4. Іноземні мови Рівень стандарту
5. Іноземні мови Профільний рівень
6 Історія України Рівень стандарту

7 Всесвітня історія Рівень стандарту
8 Г ромадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
7 Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія)
Рівень стандарту

8 Біологія і екологія Рівень стандарту
9 Г еографія Рівень стандарту

10 Фізика і астрономія (авторський колектив 
під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

11 Хімія Рівень стандарту
12 Фізична культура Рівень стандарту

13 Захист Вітчизни Рівень стандарту
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Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових

компетентностей учнів.

№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1 Спілкування 
державною (і 
рідною — у разі 
відмінності) 
мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 
проблему; міркувати, робити висновки на основі 
інформації, поданої в різних формах (у текстовій 
формі, таблицях, діаграмах, на графіках); 
розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 
задач (усно і письмово), грамотно 
висловлюватися рідною мовою; доречно та 
коректно вживати в мовленні термінологію з 
окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло 
формулювати думку, аргументувати, доводити 
правильність тверджень; уникнення 
невнормованих іншомовних запозичень у 
спілкуванні на тематику окремого предмета; 
поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та 
лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, 
формулювання властивостей, доведення правил, 
теорем

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;
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

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
компетентності у 
природничих

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 
довкіллі; будувати та досліджувати природні 
явища і процеси; послуговуватися
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

науках і 
технологіях

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
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

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
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

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;
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№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

задачі, які сприяють усвідомленню цінності 
здорового способу життя

Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні лінії, які 

є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів, а також соціально значимими надпредметними 

темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:

Реалізація навчання за наскрізними лініями.

Напрямки Зміст
-організація навчального 
середовища

-  формування духовного, соціального і 
фізичного середовища навчання;
-  інноваційні технології навчання, освітні 
тренди.

- окремі предмети -  впровадження інтерактивних методів 
навчання з використанням 
компетентнісного підходу (урок-квест, кейс- 
урок, інтегрований урок, бінарний урок,);
-  реалізація надпредметних, міжкласових 
та загальношкільних освітніх проектів;
-  систематичне проблемне навчання на 
основі складнених міжпредметних та 
надпредметних тем;
-  інноваційні технології навчання освітні 
тренди.

- робота в проектах «Я -  громадянин України» 
«На шляху до Європи»

позакласна навчальна 
робота

Організація тематичних днів та тижнів; 
проектні дні, тижні; пізнавальні квести; 
флешмоби

робота гуртка «Військово-патріотичного виховання»
факультативи «Польська мова»;

«Фізика»;
«Хореографія»
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Наскрізна

л і н і я
Коротка характеристика

Формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 

участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через 

завдання з реальними даними про використання природних 

ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних 

сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Можливі уроки на відкритому повітрі.
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Наскрізна

лінія
Коротка характеристика

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.
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий 

спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве 

середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про 

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

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 

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

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

методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів чимало радісних емоцій.
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Наскрізна

лінія
Коротка характеристика
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських 

ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням 

практичних завдань щодо планування господарської 

діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

внутрішнього забезпечення якості освіти

Типи уроку:

-  формування компетентностей;

-  розвитку компетентностей;

-  перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-  корекції основних компетентностей;

-  комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу вважати екскурсії, 

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

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

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео- 

уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного 

стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
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Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення уроків, заходів;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

На основі освітньої програми закладу освіти, складається та затверджується 

навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу 

(додається).
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Робочий навчальний
план

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №36 

ім. Я.Домбровського м. 
Житомира

на 2020-2021 навчальний 
рік
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 

ім. Я.Домбровського м. Житомира 
на 2020-2021 навчальний рік 

школа Т ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 21.03.2018 року №268

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-А 1-Б 2-А 2Б
Д2 Д2 Д2 Д2

Українська мова 7 7 7 7
Іноземна мова 

(англійська)
2 2 3 3

Математика 4 4 4 4
Інтегрований курс «Я досліджую світ» 3 3 3 3
Дизайн і технології 1 1 1 1

Інформатика - - 1 1
Мистецтво 2 2 2 2
Фізична культура 2 2 2 2
Хореографія 1 1 1 1
Усього 19+3 19+3 21+3 21+3

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

1 1 1 1

Польська мова (без поділу) 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

20 20 22 22

Всього фінансується
(без урахування поділу класів на групи)

23 23 25 25
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 

ім. Я. Домбровського м. Житомира 
на 2020-2021 навчальний рік 

школа Т ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 08.10.2019 року №1273

Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень

3-А 3-Б

Українська мова 7 7
Іноземна мова 

(англійська)
3 3

Математика 5 5

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 3 3
Дизайн і технології 1 1
Інформатика 1 1
Мистецтво 2 2
Фізична культура 2 2
Хореографія 1 1
Усього 22+3 22+3

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

1 1

Польська мова (без поділу) 1 1
Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

23 23

Всього фінансується
(без урахування поділу класів на групи)

26 26
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 

ім. Я. Домбровського м. Житомира 
на 2020-2021 навчальний рік 

школа Т ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 20.04.2018 року №407

Освітні галузі Предмети Кількість годин 
на тиждень

4-А 4-Б
Т2 Т2

Мови і літератури 
(мовний і 
літературний 
компонент)

Українська мова 7 7
Мова національної меншини 
(польська)

2 2

Іноземна мова 
(англійська)

2 2

Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1

Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 2 2
Хореографія 1 1

Разом 22+3 22+3

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

1 1

Індивідуальні консультації 1 1

Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

23 23

Всього фінансується
(без урахування поділу класів на групи)

26 26
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 ім. Я.Домбровського м. Житомира 

на 2020-2021 навчальний рік школа ТТ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 20.04.2018 року №405

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 
класах

5-А 5-Б 6-А 6-Б
Т12 Т12 Т12 Т12

Мови і 
літератури

Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 2 2
Мова національної
меншини
(польська)

2 2 2 2

Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствозна

вство
Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія - - 1 1

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

Математика Математика 4 4 4 4
Природознавств

о
Природознавство 2 2 - -
Біологія - - 2 2
Географія - - 2 2

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

Здоровя і 
фізична 

культура

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

Разом 25,5+3 25,5+3 27,5+3 27,5+3
Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 
консультації

2,5 2,5 3,5 3,5

Збільшення годин 
на вивчення 
предметів 

інваріантної 
складової

Математика - - 0,5 1

Факультативи Фінансова грамотність 0,5 0,5 - 0,5
Іноземна мова (англійська) - - 1 1
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Хореографія 1 1 1 -
Тренінговий курс: 
«Навички зростання»

1 1 - -

Етика - - 1 -
Тренінговий курс: «Я-моє 
здоров’я-моє життя»

- - - 1

Гранично допустиме навчальне 
навантаження на одного учня

28 28 31 31

Всього (без урахування поділу класів на 
групи)

28+3 28+3 31+3 31+3

Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 ім. Я.Домбровського м. Житомира 

на 2020-2021 навчальний рік школа ТТ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)

_____________ ____________________________ ______ Наказ МОН України від 20.04.2018 року №405
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

7-А 7-Б 8-А 8-Б 8-В

Т12 Т12 Т12 Т12 Т12
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2 2 2

Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова англійська 2 2 2 2 2

німецька 2/
2 (поділ)Мова

національної
меншини

польська 2 2 2 2/
2(поділ)російська - - - -

Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 1,5 1,5

Всесвітня історія 1 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - -

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

Математика Алгебра 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2

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

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

Здоров’я і фізична 
культура

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

Разом 29+3 29+3 29,5+3 29,5+3 29,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації
3 3 3,5 3,5 3,5

Збільшення годин на 
вивчення предметів 

інваріантної складової

Історія рідного краю (Курс 
за вибором)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Факультативи, індивідуальні заняття:
Основи медіаграмотності - - - 1 -
Фінансова грамотність 0,5 0,5 - 0,5 -
Англійська мова - - 1 - 1
Психологія - 1 - 0,5 -
Курс за вибором: «Уроки для сталого розвитку» 1 1 - - -
Курс за вибором: «Особиста гідність.Безпека 
життя.Громадянська гідність.»

- - 1 - -

Курс за вибором: «Навички підлітків» - - - 1 -
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Курс за вибором: «Формування здорового способу 
життя»

- - - - 1

Хореографія 1 - 1 - 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на 

одного учня
32 32 33 33 33

Всього фінансується (без урахування поділу класів 
на групи)

32+3 32+3 33+3 33+3 33+3

Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 ім. Я.Домбровського м. Житомира

на 2020-2021 навчальний рік 
школа ТТ ступеня 

(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 20.04.2018 року №405
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

9-А 9-Б 9-В

Т12 Т12 Т12
Мови і літератури Українська мова 2 2 2

Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 2 2 2
Мова національної меншини 
(польська)

2 2 2

Зарубіжна література 2 2 2

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

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

Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2

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

Технології
Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2

Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3

Разом 31+3 31+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 2 2 2

індивідуальні заняття та консультації
Збільшення годин на 
вивчення предметів 

інваріантної складової

Українська мова 1 1 -

Факультативи
Курс за вибором: «Український мовленевий етикет» 1 1 -
Основи медіаграмотності - - 1
Курс за вибором: «Моя майбутня професія: правила вибору» - - 1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного 33 33 33
учня

Всього фінансується (без урахування поділу класів на 
групи)

33+3 33+3 33+3
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 ім. Я.Домбровського м. Житомира

на 2020-2021 навчальний рік 
школа ТТТ ступеня, 10 клас 

(таблиця розподілу навчального часу)
Наказ МОН України від 20.04.2018 року №408

Предмети Кількість годин на 
тиждень

Базові предмети 30
Т2

Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково - 
обовязкові 
предмети

Інформатика 2
Мистецтво 1

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 
предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття

8

Збільшення годин на вивчення базових предметів
Українська мова 2
Українська література 1
Математика 1
Польська мова 2
Історія 1
Факультативи
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного 33

учня
Всього фінансується (без урахування поділу класів на 38
групи)
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Робочий навчальний план 
загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів №36 ім. Я.Домбровського м. Житомира

на 2020-2021 навчальний рік 
школа ТТТ ступеня 

11 клас
(таблиця розподілу навчального часу)

Предмети Кількість годин на 
тиждень

Базові предмети 29
Т2

Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Математика 3
Біологія і екологія 2
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково - 
обовязкові 
предмети

Інформатика 2
Мистецтво 1

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 
предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття

9

Збільшення годин на вивчення базових предметів
Українська мова 2+2 (для поділу)
Українська література 1
Математика 1

Польська мова 1+1(для поділу)
Факультативи
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного 33

учня
Всього фінансується (без урахування поділу класів на 38
групи)
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Навчально- 
методичне 

забезпечення 

освітньої діяльності
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№
з/п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального 

плану

Наявність
(так/ні)

Ким
затверджено

Рік
затвердження

1. 1,2 класи
Типова освітня програма для закладів 
загальної середньої освіти (1-2 клас), 
розроблена під керівництвом 
О.Я. Савченко

так Наказ МОН 
України 
№1272

08.10.2019

2. 3 клас
Типова освітня програма для закладів 
загальної середньої освіти (3-4 клас), 
розроблена під керівництвом 
О.Я. Савченко

так Наказ МОН 
України 
№1273

08.10.2019

3. 4 клас
Типова освітня програма закладів 
загальної середньої освіти І ступеня, 
затверджена наказом МОН України від 
20.04.2018
№ 407, відповідно до якої освітня 
галузь "Мови і літератури" з урахуванням 
вікових особливостей учнів у навчальних 
планах реалізується через окремі 
предмети "Українська мова (мова і 
читання)", "Іноземна мова".

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"

так Наказ МОН 
України 
№ 407 .

20.04.2018
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реалізується через окремі предмети 
"Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" 
реалізується через інтегрований курс 
"Мистецтво".

Інваріантна складова навчальних 
планів включає предмети, що 
відповідають вимогам Державного 
стандарту початкової загальної освіти, 
затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.04.2011 № 
462 (для 1-4-х класів).

4. «Навчальні програми з іноземних мов 
для загальноосвітніх навчальних закладів 
і спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням іноземних мов 1-4 класи»

так Постанова
Кабінету
Міністрів
України

21.03. 2018

5. «Навчальні програми з іноземних мов 
для загальноосвітніх навчальних закладів 
і спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням іноземних мов 2-4 класи»

так Наказ МОН 
України

20.04.2018

6 Типова навчальна програма з польської 
мови та читання для 1 -2 класів закладів 
загальної середньої освіти

так Наказ МОН 
України 
№ 268

21.03.2018

7. Навчальна програма «Польська мова для 
1-4 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською 
мовою» (авт. Войцева О. А.)

так Наказ МОН 
України

2016

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

№
з /  п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального 

плану

Наявність
(так/ні)

Ким
затверджено

Рік
затвердження

1 2 3 4 5
1. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів Українська мова 5-9 
класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

2. Навчальна програма для учнів 5-9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
«Російська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою (початок вивчення з 
1 класу)»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

3 Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Зарубіжна 
література. 5-9 класи» (колектив авторів,

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017
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керівник колективу Ніколенко О.М.)
4. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Математика 5-9 
класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

5. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Біологія 6-9 класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

6. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Природознавство 5 
клас»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

7. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Г еографія 6-9 
класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

8. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Фізика 7-9 класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

9.
Навчальні програми з іноземних мов для 
загальноосвітніх навчальних закладів і 
спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням іноземних мов 5-9 класи

так Наказ МОН 
України

20.04.2018

10.
Навчальна програма «Польська мова для 
5-9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською 
мовою» (вивчення з 1 класу) (укладачі: 
Бучацька Т. Г., Войцева О. А.)

так Наказ МОН 
України 

№804

2017

11.
Навчальна программа «Польська мова 
для 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою (вивчення з 5 класу)» 
(автори: Мацькович М. Р., Бурега Л. Д., 
Пришляк Л. А.)

так Лист МОН 
України 

№1/11-13380

2013

12.
Історія України. Всесвітня історія 
5-9 класи
Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних закладів

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

13.
Навчальна програма
з основ правознавства
для 9 класу загальноосвітніх навчальних
закладів

так Наказ МОН 
України 
№ 826

14.07.2016

14.
Навчальна програма з курсу «Історія 
рідного краю» для 7-8 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Житомирської області

так Схвалено 
рішенням 

методичної 
ради ОДШО 
протокол № 

5/1

04.10.2006

15.
Природознавство для 5 класу так Наказ МОН 

України 
№804

07.06.2017

16.
Біологія для 6-9 класів так Наказ МОН 

України 
№804

07.06.2017

17. Хімія для 7-9 класу (рівень стандарту) так Наказ МОН 
України

07.06.2017
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№804

18. Навчальна програма з трудового 
навчання (оновлена) для учнів 5-9 класів. 
В. К. Сидоренко та інші.

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

19. Мистецтво. 5-9 класи (оновлена) 
Л. М. Масол та інші.

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

20.
Навчальна програма з фізичної 
культури» для учнів 5-9 класів.
Т.Ю. Круцевич та інші.

так Наказ МОН 
України 
№ 804

07.06.2017

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

№
з /  п

Перелік навчальних програм 
з усіх дисциплін робочого навчального 

плану

Наявність
(так/ні)

Ким
затверджено

Рік
затвердже

ння
1 2 3 4 5

1. Навчальна програма «Українська мова 
(рівень стандарту та профільний) 10 клас»

так Наказ МОН 
України 
№ 1407

23.10.2017

2. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Українська мова»
11 клас

так Наказ МОН 
України 
№ 1021

28.10.2010

3. Навчальна програма «Математика 
(рівень стандарту) 10-11 класи»

так Наказ МОН 
України 
№ 1407

23.10.2017

4. Навчальна програма "Зарубіжна 
література. 10-11 класи. Рівень стандарту

так Наказ МОН 
України 
№ 1407

23.10.2017

5. Навчальна програма "Зарубіжна 
література. 10-11 класи". Академічний 
рівень

так Наказ МОН 
України 
№ 1136

22.09.2016

6. Програма
для загальноосвітніх навчальних закладів 
Історія України 
10-11 класи

так Наказ МОН 
України 
№ 826

14.07.2016

7. Програма
для загальноосвітніх навчальних закладів 
Правознавство

так Наказ МОН 
України 
№ 826

14.07.2016
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10 клас
8. Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ
11клас

так Наказ МОН 
України 
№ 826

14.07.2016

9. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів іноземна мова 10-11 
класів

так Наказ МОН 
України 

№407

20.04.2018

10. Навчальна програма факультативного 
курсу «Польська мова для 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою» (автори: 
Щерба Л. М., Зелінська М. З.)

так Наказ МОН 
України

2014

11. Біологія і екологія для 10 класу так Наказ МОН 
України 
№1407

23.10.2017

12. Біологія для 11 класу( рівень стандарту) 
Програма для 10-11 класів зі змінами

так Наказ МОН 
України 

№826

14.07.2016

13. Екологія 11клас (рівень стандарту) 
Програма для профільного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів

так Наказ МОН 
України 
№1021

28.10.2010

14. Хімія для 10-11 кл. (рівень стандарту) так Наказ МОН 
України 
№1407

23.10.2017

15. Хімія для 11класу(рівень стандарту) 
Програма для 10-11 кл зі змінами

так Наказ МОН 
України 

№826

14.07.2016

16. Навчальна програма з фізичної культури» 
для учнів 10-11 класів.
(рівень стандарту)
Т.Ю. Круцевич, Деревянко та інші.

так Наказ МОН 
України 
№ 1407

23.10.2017
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Забезпечення
навчальними
підручниками

та
посібниками,

рекомендовани
62



ми МОН 
України

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№
з/п

К
ла

с

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор
підручника

(навчального
посібника)

Найменування
підручника

(навчального
посібника)

Видавництво, 
рік видання

Кількість
примірників

Н
ео

бх
ід

но

Ф
ак

ти
чн

о
1.

1
Українська
мова

К.І.
Пономарьова Буквар 1 ч.

Київ 
«Оріон» , 

2018

63 65

2.
1

Українська
мова

К.І.
Пономарьова Буквар 2 ч.

Київ 
«Оріон» , 

2018

63 0

3.
1

Англійська
мова

І.В. Доценко, 
О.В. Євчук, 
С.С. Губарєва

Англійська 
мова 1 клас

Київ 
«Оріон» , 

2018

63 0

4.
1

Польська мова О.А. Войцева, 
Т.Г Бучацька

Польська мова 
1 клас

Київ 
«Оріон» , 

2018

63 0

5.
1

Математика Н.П. Листопад Математика
Іклас

Київ 
«Оріон» , 

2018

63 0

6.
1

Я досліджую 
світ

Т.Г Гільберг, 
С.С.
Тарнавська,

Я досліджую 
світ Іклас, 1 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2018

63 0
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О.В. Гнатюк, 
Н.М. Павич

7.

1

Я досліджую 
світ

Т.Г Гільберг, 
С.С.Тарнавськ 
а, О.В. 
Гнатюк, Н.М. 
Павич

Я досліджую 
сві ,1клас, 2 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2018

63 0

8.
1

Мистецтво Л.П.
Кондратова

Мистецтво, 
1 клас

Тернопіль
«Богдан»,

2018

63 0

9. 2
Українська
мова

К.І.
Пономарьова

Українська 
мова, 2 клас, 

1 ч.

Київ
«Оріон»,

2019

62 62

10. 2 Читання О.Я. Савченко
Читання, 

2 клас, 2 ч.

Київ
«Оріон»,

2019

62 62

11. 2
Англійська
мова

І.В. Доценко, 
О.В. Євчук, 
С.С. Губарєва

Англійська 
мова 2 клас

Київ
«Оріон»

2019

62 62

12. 2

Польська мова О.А. Войцева, 
Т.Г Бучацька

Польська мова 
2 клас

Київ
«Оріон»,

2019

62 62

13. 2

Я досліджую 
світ

Т.Г Гільберг, 
С.С.
Тарнавська, 
О.В. Гнатюк, 
Н.М. Павич

Я досліджую 
світ 2 клас, 1 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2019

62 62

14. 2

Я досліджую 
світ

Т.Г Гільберг, 
С.С.Тарнавськ 
а, О.В. 
Гнатюк, Н.М. 
Павич

Я досліджую 
сві,2 клас, 2 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2019

62 62

15. 2

Мистецтво
О.В.
Калініченко,
Л.С.Арістова

Мистецтво, 
2 клас

Київ 
«Освіта», ТОВ 
«Видавничий 

дім»,
2019

62 62

16. 3 Українська
мова

К.І.
Пономарьова

Українська 
мова, 3 клас, 

1 ч.

Київ 
«Оріон» , 

2020

62 62

17. 3 Читання О.Я. Савченко Читання, 
3 клас, 2 ч.

Київ 
«Оріон» , 

2020

62 62

18. 3 Англійська
мова

І.В. Доценко, 
О.В. Євчук, 
С.С. Губарєва

Англійська 
мова 2 клас

Київ 
«Оріон» , 

2020

62 62

19. 3 Польська мова О.А. Войцева, 
Т.Г Бучацька

Польська мова 
3 клас

Київ 
«Оріон» ,

62 62
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2020
20. 3

Я досліджую 
світ

Т.Г Гшьберг, 
С.С.
Тарнавська, 
О.В. Гнатюк, 
Н.М. Павич

Я досліджую 
світ 3 клас, 1 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2020

62 62

22. 3

Я досліджую 
світ

Т.Г Гшьберг, 
С.С.
Тарнавська, 
О.В. Гнатюк, 
Н.М. Павич

Я досліджую 
сві,3 клас, 2 ч.

Київ 
«Г енеза», 

2020

62 62

23. 3
Мистецтво Л.М. Масол Мистецтво, 

3 клас

Київ 
«Г енеза», 

2020

62 62

26. 4 Математика М.В.
Богданович, 
Г.П. Лишенко

Математика 
4 клас

Київ, 
«Г енеза», 

2014р.

55 55

24. 4 Природознавст
во

Т.Г.Гшьберг, 
ТВ . Сак

Природознавст 
во 

4 клас

Київ, 
«Г енеза», 

2014р.

55 55

25. 4 Основи
здоров'я

О.В. Гнатюк Основи 
здоров'я 

4 клас

Київ, 
«Г енеза», 

2014р.

55 55

26. 4 Літературне
читання

О.Я. Савченко Літературне 
читання 
4 клас

Київ, 
Видавничий 
дім «Освіта», 

2014р.

55 55

27. 4 Українська
мова

М.С.
Вашуленко, 
С.Г. Дубовик

Українська
мова
4клас

Київ, 
Видавничий 
дім «Освіта», 

2014р.

55 55

28. 4 Англійська
мова

О. Д. Карп'юк English 4 «Астон»,
Тернопіль,

2015

57 75

29. 4 Польська мова О. А. Войцева, 
Т. Г Бучацька

Польська мова 
4 рік навчання

МПП
Видавництво 

«Букрек», 2015

57 15

30. 4 Сходинки до 
інформатики

О.В.
Коршунова

Сходинки до 
інформатики 

4 клас

Київ, «Генеза», 
2014р.

55 55

31. 4 Я у світі О.В.Таглша
Г.Ж.1ванова

Я у світі 
4 клас

Харків 
Видавництво 

«Ранок» 
2014 р.

55 55
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БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

№
з/п

Найменуванн
я

навчальної

Автор підручника 
(навчального 

посібника)

Найменування
підручника

(навчального
посібника)

Видавництво, 
рік видання

Кількість
примірників

К
ла

с

дисципліни

Н
ео

бх
ід

но

Ф
ак

ти
чн

о

5 Українська
мова

О.П. Глазова Українська 
мова 

5 клас

Видавничий 
дім «Освіта», 

2018

60 60

5 Українська
література

О.М.Авраменко Українська 
література 

5 клас

«Г рамота», 
2018

60 60

6 Українська
мова

В.В. Заболотний, 
О.В.Заболотний

Українська 
мова 

6 клас

Київ 
«Г енеза», 

2014

91 91

6 Українська
література

О.М.Авраменко Українська 
література 

6 клас

Київ 
«Г рамота», 

2015

90 90

7 Українська
мова

О.П. Глазова Українська 
мова 

7 клас

Видавництво
«Освіта»,

2015

62 62
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7 Українська
література

О.М. Авраменко
Українська
література

7клас

Київ 
«Г рамота», 

2016

82 82

8 Українська
мова

О.П. Глазова
Українська 

мова 
8 клас

Видавничий 
дім «Освіта», 

2016

75 75

8 Українська 
література я

О.М. Авраменко . Українська 
література 

8 клас

Київ 
«Г рамота», 

2016

77 77

9 Українська
мова

В.В. Заболотний, 
О.В.Заболотний Українська 

мова 
9 клас

Київ 
«Г енеза», 

2017

71 90

9 Українська
література

О.М. Авраменко Українська 
література 

9 клас

Київ 
«Г рамота», 

2017

90 90

5 Зарубіжна
література

О.М. Ніколаєнко, 
Т.М. Конєва,
О.В. Орлова 
М.О.Зуєнко 
О.І. Кобзар

Зарубіжна
література

5клас

Київ 
«Г рамота», 

2018

61 61

6 Зарубіжна
література

О.М. Ніколаєнко, 
Т.М. Конєва,
О.В. Орлова 
М.О.Зуєнко 
О.І. Кобзар

Світова 
література 

6 клас

Київ 
«Г рамота», 

2014

91 91

7 Зарубіжна
література

Є.В. Волощук Зарубіжна 
література 

7 клас

Київ 
«Г енеза», 

2015

62 62

8 Зарубіжна
література

Є.В. Волощук, 
О.М Слободянюк

Зарубіжна 
література 

8 клас

ТОВ
«Видавництво 

«Г енеза», 
2016

74 74

9 Зарубіжна
література

Є.В. Волощук,
В .Я.Звиняцьковськ 
ий, О.М.Філенко

Зарубіжна 
література 

9 клас

ТОВ
«Видавництво 

«Г енеза», 
2017

90 90

5 Математика H.А Тарасенкова ,
I.М., Богатирьова, 
О.М. Коломієць, 
О.П. Бочко, 
З.О.Сердюк

Математика 
5 клас

«Освіта»,
2018

61 61

5 Інформатика М.М.
Крамаровська, 
І.Т. Зарецька

63 0

6 Математика А.Г.Мерзляк, Математика Харків 79 91
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В.Б.Полонський,
М.С.Якір

6 клас «Гімназія»,
2014

7 Алгебра A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Алгебра 
7 клас

Харків,
«Гімназія»,

2016

81 81

7 Геометрія A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Геометрія, 
7 клас

Харків,
«Гімназія»

2016

81 82

8 Алгебра A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Алгебра 
8 клас

Харків,
«Гімназія»,

2016

53 77

8 Геометрія A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Геометрія
8клас

Харків,
«Гімназія»,

2016

53 77

5 Природо
знавство

О.Г. Ярошенко Природознавст 
во 

5 клас

«Світоч»,
2018

61 61

6 Біологія І. Ю. Костіков Біологія 
6 клас

Київ
«Освіта»,

2014

79 95

7 Біологія І. Ю. Костіков Біологія 
7 клас

Київ
«Освіта»,

2015

71 81

8 Біологія Н.Ю. Матяш Біологія 
8 клас

Київ 
«Г енеза», 

2016

53 77

6
Географія М.Г.Гільберт Географія 

6 клас
Київ,

«Г рамота», 
2014

79 91

7
Географія В.М Бойко Географія 

7 клас
Харків,
«Ранок»

2016

71 83

8 Географія Г.Д.Довгань Географія 
8 клас

Харків,
«Ранок»,

2016

53 74

9 Географія Г.Д.Довгань Географія 
9 клас

Харків,
Ранок,
2016

71 90

5 Вступ до 
історії

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

Вступ до 
історії

61 0

6 Всесвітня
історія.
Історія

України
(інтегрований

курс)

О.П. Бандровський Всесвітня 
історія 
6 клас

Київ
«Генеза»,

2014

79 79

7 Історія
України Ю.Ю. Свідерський Історія України 

7 клас

Київ 
«Г енеза», 

2015
81 60

8 Всесвітня
історія Н.Г.Подаляк

Всесвітня 
історія 
8 клас

Київ 
«Г енеза», 

2016
53 74
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8 Історія
України В.С. Власов Історія України 

8 клас

Київ 
«Г енеза», 

2016
53 77

9 Всесвітня
історія П.Б Полянський

Всесвітня
історія,
9 клас

Київ,
«Г рамота» 

2017
71 90

9 Історія
України В.С. Власов Історія України 

9 клас
Київ, Літера 

ЛГД 2017 71 90

5 Англійська
мова

О. Д. Карп'юк English 5 «Астон»,
Тернопіль,

2018

61 61

5 Німецька
мова

М.М. Сидоренко, 
О.А. Палій

Німецька мова 
5 клас

Грамота 2013 32 32

6 Англійська
мова

О. Д.Карп'юк English 6 «Астон»,
Тернопіль

2014

79 0

6 Англійська
мова

А.М. Несвіт English 6 Київ 
«Г енеза», 

2014

89

7 Англійська
мова

О. Д.Карп'юк English 7 «Астон»,
Тернопіль

2016

34 38

8 Англійська
мова

О. Д Карп'юк. English 8 «Астон»,
Тернопіль,201

6

74 74

9 Англійська
мова

О. Д.Карп'юк English 9 «Астон»,
Тернопіль.

2017

90 90

5 Польська
мова

О.А.Войцева, 
Т.Г. Бучацька

Польська мова 
(5-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник

34 0

6-а
Польська
мова

Л.В.Біленька-
Свистович,
Є.Ковалевський,
М.О.Ярмолюк

Польська мова 
(2-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2014

26 31

б-б
6-в

Польська
мова

О.А.Войцева, 
Т.Г. Бучацька

Польська мова 
(6-й рік 

навчання) для

МПП
«ВД

«Букрек»,

24
29

34
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загальноосвітні 
х навчальних 

закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

2014

7-а Польська
мова

Л.В.Біленька-
Свистович,
Є.Ковалевський,
М.О.Ярмолюк

Польська мова 
(3-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2015

27 0

7-б
7-в

Польська
мова

О.А.Войцева, 
Т.Г. Бучацька

Польська мова 
(7-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2014

28
14

0

8-а Польська
мова

Л.В.Біленька- 
Свистович, 
Є.Ковалевський, 
М.О. Ярмолюк

Польська мова 
(4-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2016

26 0

8-б Польська
мова

О.А.Войцева, 
Т.Г. Бучацька

Польська мова 
(8-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2016

27 37

9-а Польська
мова

Л.В.Біленька- 
Свистович, 
Є.Ковалевський, 
М.О. Ярмолюк

Польська мова 
(9-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з

МПП
«ВД

«Букрек»,
2017

27 30
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навчанням
українською

мовою
(підручник)

9-б Польська
мова

О.А.Войцева , 
Т. Г.Бучацька

Польська мова 
(9-й рік 

навчання) для 
загальноосвітні 

х навчальних 
закладів з 
навчанням 

українською 
мовою 

(підручник)

МПП
«ВД

«Букрек»,
2017

23 60

7 Хімія П.П. Попель Хімія 
підручник 

7 клас

Київ ВЦ 
«Академія» 

2015

38 38

8 Хімія П.П. Попель Хімія 
підручник 

8 клас

Київ ВЦ 
«Академія» 

2016

77 77

9 Хімія П.П. Попель Хімія 
підручник 

9 клас

Київ ВЦ 
«Академія» 

2017

90 90

9 Біологія Л.І.Остапченко Біологія 
підручник 

9 клас

Київ ВЦ 
«Генеза» 2017

90 90

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

№
з/п

К
ла

с

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника 
(навчального 

посібника)

Найменування
підручника

(навчального
посібника)

Видавництво 
рік видання

Кіль
примі

кість
рників

Н
ео

бх
ід

но

Ф
ак

ти
чн

о

10 Українська
мова А. А.Ворон 

А.В.Солопенко

Українська мова 
(профільний 

рівень)
10 клас

-

31 0

10 Українська
література О.В. Слоньовська, 

Н.В Мафтин Н.В., 
Н.М Вівчарик 
Ю.І. Ковбасенко

Українська
література

(профільний
рівень)
10 клас

-

31 0

10 Зурубіжна
література

Ю.І. Ковбасенко

Зарубіжна 
література 

(рівень 
стандарту) 

10 клас

-

31 0
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10 Англійська
мова

М.А.Нерсисян,
А.Піроженко

English 10 «Перун»
2018

23 0

10 Англійська
мова М.А.Нерсисян , 

А.О. Піроженко

Англійська мова 
(10-й рік 

навчання, рівень 
стандарту)

10 клас

-

31 0

10 Історія України

В. С. Власов, С. В. 
Кульчицький

Історія України 
(рівень 

стандарту)
10 клас

-

31 0

10 Всесвітня
історія

П. Б. Полянський

Всесвітня історія 
(рівень 

стандарту)
10 клас

-

31 0

10 Громадянська
освіта Т. В. Бакка,

Л. В. Марголіна, 
Т. В. Мелещенко

Громадянська 
освіта 

(інтегрований 
курс, рівень 
стандарту) 

10 клас

-

31 0

10 Правознавство

О. Д.
Наровлянський

Правознавство
(профільний

рівень)
10 клас

-

31 0

10 Економіка
Л. П. Крупська, І. 
Є. Тимченко, Т. І. 
Чорна

Економіка
(профільний

рівень)
10 клас

-

31 0

10 Алгебра A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Алгебра і 
початки аналізу 

(профільний 
рівень)»

-

31 0

10 Геометрія A.Г.Мерзляк,
B.Б.Полонський, 
М.С.Якір

Геометрія
(профільний

рівень)
10 клас

-

31 0

10 Географія
B. М. Бойко, Ю.
C. Брайчевський, 
Б. П. Яценко

Географія 
(рівень 

стандарту) 
10 клас

-

31 0
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10 Фізика

B. Г. Бар’яхтар,
C. О. Довгий,
Ф. Я. Божинова, 
О. О Кірюхіна

Фізика (рівень 
стандарту, за 
навчальною 
програмою 
авторського 

колективу під 
керівництвом 
Локтєва В.М) 

10 клас

-

31 0

10 Хімія О.Г. Ярошенко Хімія підручник 
10 клас

Київ ВЦ 
«Грамота» 

2010

31 56

10 Захист
Вітчизни

І. М. Гарасимів, 
К. О. Пашко, М. 
М. Фука, Ю. П. 
Щирба

Захист Вітчизни 
(рівень 

стандарту)
10 клас

-

16 0

10 Захист
Вітчизни В. М., Лелека , 

А. М. Бахтін, 
Е.В.

Винограденко

Захист Вітчизни 
(рівень стандар

ту, Основи 
медичних знань) 

10 клас

-

16 0

10 Інформатика

В.О. Потієнко, 
Н. В Речич

Інформатика 
(рівень 

стандарту) 
10 (11) клас

-

16 0

10 Інформатика
В. Д. Руденко, 
Н. В Речич,
В. О. Потієнко

Інформатика
(профільний

рівень)
10 клас

-

31 0

10 Технології І. Ю. Ходзицька,
H. І. Боринець, В. 
М. Гащак, О. В. 
Горобець, Е. М. 
Даниліна,
В. В. Крімер , В. 

В. Лапінський,
I. В. Малєєва, О. 

Ю. Медвідь, Н. 
М.Павич, Ю. В. 
Палій, О.М. 
Пархоменко, Т.С. 
Пасічна, Ю.М 
Приходько, Рак Л. 
М. Рак

Технології 
(рівень 

стандарту) 
10 клас

-

31 0
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10 Мистецтво

Н.В.Назаренко,
Н.В.Чен,
Д.О .Севастьянова

Мистецтво
(рівень

стандарту,
профільний

рівень)
10 (11) клас

-

31 0

11 Українська
мова

Т.Г.Шелехова, 
Н.В.Бондаренко, 
В.І Новосьолова

Українська мова 
(академічний, 
профільний 

рівень) 
(підручник)

11 клас

«Педагогічна
думка»

2011

44 44

11 Українська
література

О.М.Авраменко, 
В.І. Пахаренко, 
Р.В. Мовчан

Українська 
література 

(рівень 
стандарту, 

академічний) 
11 клас

Київ 
«Г рамота», 

2011

53 53

11 Зарубіжна
література

В.Я.
Звиняцковський

Світова
література

(академічний,
профільний

рівень)
11 клас

Київ ВЦ 
«Генеза» 

2011

25 25

11 Хімія О.Г. Ярошенко Хімія 
11 клас

Київ ВЦ 
«Г рамота» 

2011

23 48

11 Біологія П.Г.Балан Біологія 
11 клас

Київ ВЦ 
«Генеза» 2011

23 50

11 Математика Г.П. Бевз , 
В. Г. Бевз

Математика 
11 клас

Київ 
«Г енеза», 

2011

23 44

11 Англійська
мова

О. Д. Карп'юк English 11 «Лібра-
Терра»

2013

31 0

11 Всесвітня
історія Т.В.Ладиченко Всесвітня історія 

11 клас

Київ,
«Г рамота, 

2011
23 52

11 Історія України О.К. Струкевич
Історія України 

підручник 
11 клас

Київ,
«Г рамота», 

2011
23 50

11 Людина і світ Т.В. Бакка Людина і світ 
11 клас

Київ,
«Освіта»,

2012
23 49

11 Художня
культура Н.В. Назаренко

Художня 
культура 
11 клас

Харків,
«Оберіг»,

2011
23 49

11 Захист
Вітчизни К.О. Пашко

Захист Вітчизни 
11 клас

Тернопіль,
«Аотон»,

2011
23 24
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Інформація про
якіснии склад
педагогічних



працівників

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім'я, 
побатькові

Найменування
посади

Найменуваня 
закладу, 

який закінчив 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом)

Кваліфіка
ційна

категорія,
педагогічне,

звання
(рік

встановлення,
підтвердження)

Педагогічний
стаж

(повних
років)

Підвищення 
кваліфікації за 

фахом 
(найменування 

навчального 
закладу, номер, 

дата видачі 
документа про 

підвищення 
кваліфікації)

При
мітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1 Українська мова Жиганова
Олександра
Броніславівна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
1987р.,
Педагогіка і

Вища, вчитель- 
методист,
2015 р.

33 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної
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методика
початкового
навчання,
вчитель початкових 
класів середньої 
школи та звання 
вчителя середньої 
школи

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво №1122 
від 26.04.13

2 Початкові класи Градовчук 
Валентина Іроївна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
1989 р.,
Педагогіка і 
методика 
початкового 
навчання,
вчитель початкових 
класів середньої 
школи

Вища, вчитель- 
методист,
2015 р.

32 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво №1638 
від 14.11.14

3 Початкові класи Гембарська Наталія 
Миколаївна

вчитель
початкових
класів

ЖДУ ім. І. Франка 
2018 р.,
Початкова освіта, 
вчитель початкової 
школи

Спеціаліст 2р. 5 місяців

4 Початкові класи Дубок
Ольга Михайлівна

вчитель
початкових
класів

ЖДУ ім. І. Франка 
2005 р., Педагогіка 
та методика 
середньої освіти, 
українська мова та 
література

ІІ категорія, 
2009

21 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗСО 
№02139713/4065-20 
від 29.04.20

5 Початкові класи Жидецька вчитель ЖДПІ ім. І. Франка Вища, вчитель- 38 р. КЗ «Житомирський
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Олена Дмитрівна початкових
класів

1990 р.,
Педагогіка і 
методика 
початкового 
навчання,
вчитель початкових 
класів

методист, 
2016 р.

обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Свідоцтво СПК 
№1524811 від 
25.12.15

6 Початкові класи Лебедєва
Світлана

Василівна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
1996 р.,
Початкове навчання, 
вчитель початкових 
класів середньої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст.

Вища, 
2016 р.

23 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво
ЗФ№02139713/2625- 
19 від 06.12.19

7 Початкові класи Нікіфоренко 
Алла Миколаївна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
2003 р.,
Початкове навчання, 
вчитель початкових 
класів

І категорія, 
2018 р.

30 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1624048 від 
11.11.16

8 Початкові класи Прокопчук
Катерина
Владиславівна

вчитель
початкових
класів

ЖДУ ім. І. Франка 
2017р.,
Музичне мистецтво, 
вчитель музичного 
мистецтва

спеціаліст 2 р.

79



9 Початкові класи Потапова 
Тетяна Іванівна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
1980 р.,
Педагогіка і 
методика 
початкового 
навчання,
вчитель початкових 
класів середньої 
школи та звання 
вчителя середньої 
школи

Вища, вчитель- 
методист,
2019 р.

39 р. ЖДУ ім.І.Франка, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
АА02125208/001291 
-20

10 ГПД Литвинчук 
Зоя Анастасіївна

вчитель
початкових
класів

ЖДПІ ім. І. Франка 
1986р.,
Педагогіка і 
методика 
початкового 
навчання,
вчитель початкових 
класів середньої 
школи та звання 
вчителя середньої 
школи

Вища, 
2016 р.

39 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1523435 від 
20.11.15

11 ГПД Тараніченко
Людмила
Михайлівна

вчитель
початкових
класів

ЖДУ ім.І.Франка, 
2011 р., вчитель 
української мови і 
літератури та мови 
(англійської) і 
зарубіжної 
літератури

ІІ категорія, 
2015 р.

9 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1512958 від 
03.07.15
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12 ГПД Ходоровська 
Вероніка Олегівна

вчитель
початкових
класів

Вищий комунальний 
навчальний заклад 
«Коростишівський 
педагогічний коледж 
ім.І.Франка» 
Житомирської 
обласної ради, 
учитель початкових 
класів, 2017 р.

спеціаліст 8 м. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ 
№02139713/852-18 
від 27.04.18

13 Математика Савицька Людмила 
Петрівна

вчитель
математики

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1995р., 

«Математика», 
вчитель математики 
середньої школи

Вища категорія 
старший 
вчитель, 2015р.

25р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ№ 
0213973/324-17від 
14.04.17

14 Мистецтво Сайкина Наталія 
Олександрівна

вчитель
художньої
культури

ЖДУ ім. І. Франка 
2009 р., музична 
педагогіка та 
виховання, вчитель 
музичного 
мистецтва, етики, 
єстетики та 
художньої культури

ІІ категорія, 
2015р.

8р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК№ 
1613222 від 23.09.16

15 Англійська мова Антонюк Олена 
Аркадіївна

вчитель
англійської
мови

ЖДУ ім. І. Франка 
2004р.,
Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова та

І категорія, 
2015р.

16 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської
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література 
(англійська), магістр 
педагогічної освіти, 
викладач англійської 
мови та літелатури

обласної ради, 
свідоцтво № 1970 
від 07.11.14

16 Польська мова Башинська Марія 
Вікторівна

вчитель 
польської мови

ЖДУ ім. І. Франка 
2013 р.,
Українська мова та 
література, філолог, 
викладач
української мови та 
літератури

ІІ категорія, 
2020 р.

4 р. Школа мови і 
культури польської 

Люблінського 
католицького 
університету 
ім.Я.Павла ІІ, 

свідоцтво SJKP- 
96/Ь/19 від 
16.08.2019

17 Українська мова 
та література

Бєлобородова Алла 
Юріївна

вчитель 
української 
мови та 
літератури

ЖДУ ім. І. Франка 
2002 р.,
Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова та література, 
вчитель української 
мови та літератури і 
зарубіжної 
літератури

Вища, старший 
вчитель,
2020 р.

25 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво
ЗСО№02139713/140 
6-20 від 07.02.20

18 Хімія Бондар Анатолій 
Володимирович

вчитель хімії ЖДПІ . ім. І.Франка 
1985р., біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія, 
вчитель біологіх і 
хімії середньої 
школи та звання 
вчителя середньої

Вища, старший 
вчитель, 2017р.

35р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№23508 від 06.11.15
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школи

19 Біологія Бондар Валентина 
Анатоліївна

вчитель
біології

ЖДПІ . ім. І.Франка 
1985р., біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія, 
вчитель біологіх і 
хімії середньої 
школи та звання 
вчителя середньої 
школи

Вища,
2020р.

33р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Свідоцтво ЗСО№ 
02139713/2530-20 
від28.02.20

20 Фізична
культура

Бондарук Олена 
Олегівна

вчитель
фізичної
культури

ЖДУ ім.І.Франка 
2010 р., фізична 
культура, біологія, 
валеологія і основи 
екології, організатор 
туристичної роботи.

ІІ категорія, 
2020 р.

4 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Свідоцтво ЗСО№ 
02139713/2024-20 
від 14.02.20

21 Польська мова Бондарчук Олеся 
Михайлівна

вчитель 
польської мови

Київський
національний
університет
ім.Т.Шевченка,
кандидат
філологічних наук за 
спеціальністю -  
література 
слов’янських 
народів

спеціаліст 3 р.
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22 Географія Воробйова
Світлана
Володимирівна

вчитель
географії

ЖДУ ім.І.Франка 
2009 р., фізична 
культура, географія, 
валеологія і основи 
екології, організатор 
краєзнавчо- 
туристичної роботи.

І категорія 11 р.

23 Англійська мова Вижак Ірина 
Володмимрівна

вчитель
англійської
мови

ЖДПІ ім. І.Франка 
1992р., англійська і 
німецька мови, 
вчитель англійської 
та німецької мов 
середньої школи

Вища, витель- 
методист, 
2018р.

28 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Свідоцтво ЗСО№ 
02139713/4222-20 
від 29.04.20

24 Біологія,
природознавство

Козловець Ольга 
Анатоліївна

вчитель 
біології та 
природознавст 
ва

ЖДУім. І. Франка 
2017р.,
За спеціальністю 014 
середня освіта, 
кваліфікація хіміка, 
вчителя хімії, 
біології та екології

спеціаліст 4 р.

25 Інформатика Дмитрук Аліна 
Юріївна

вчитель
інформатики

ЖДУ ім. І. Франка 
2012р.,
Фізика, кваліфікація 

фізика, вчителя 
фізики, астрономії 
та інформатики

спеціаліст 4 р.
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26 Англійська мова Журавська Ірина 
Валеріївна

вчитель
англійської
мови

ЖДУ ім. І. Франка 
2001 р., педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Російська 
мова та література, 
англійська мова та 
література, вчитель 
російської мови і 
англійської мови та 
зарубіжної 
літератури

вища , 2019 р. 19 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво від 
22.06.18

27 Українська мова 
та література

Зайцева Наталія 
Володимирівна

вчитель 
української 
мови та 
літератури

ЖДПІ ім. І. Франка 
1995 р.,
Українська мова та 
література, вчитель 
української мови та 
літератури середньої 
школи

Вища, вчитель- 
методист,
2017 р.

28 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
посвідчення СПК 
№1622032 від 
29.04.2016

28 Польська мова Ігнатюк Жанна 
Андріївна

вчитель 
польської мови

ЖДПІ ім. І. Франка 
1994 р., 
Математика і 
фізика, вчитель 
математики та 
фізики середньої 
школи

ІІ категорія, 
2019 р.

12 р. Центр польської 
мови і культкри для 
іноземців при 
Варшавському 
університеті, рівень 
С1/С2, від 
17.08..2018

29 Основи здоров'я Ільєнко Олександр 
Сергійович

вчитель основ 
здоров'я

ЖДУ ім. І. Франка 
2017 р.,
За спеціальністю 014 
середня освіта,

спеціаліст 3 р.
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кваліфікація біолога, 
вчитель біології, 
хімії та екології

3C Англійська мова Клименко Світлана 
Андріївна

вчитель
англійської
мови

ЖДПІ ім. І.Франка 
1987р., англійська і 
німецька мови, 
вчитель англійської 
та німецької мов 
середньої школи та 
звання вчителя 
середньої школи

Вища, старший 
вчитель,
2Ш9р.

33 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1622700 від 
10.06.16

31 Англійська мова Кондратенко Юлія 
Володимирівна

вчитель
англійської
мови

ЖДУ ім. І. Франка 
2003 р., педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Російська 
мова та література, 
англійська мова та 
література, вчитель 
російської мови і 
англійської мови та 
зарубіжної 
літератури

І категорія, 
2016 р.

18 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1614659 від 
09.12.16

32 Історія Котенко Любов 
Володимирівна

вчитель історії ЖДПІ ім. І.Франка 
1982р., історія, 
вчитель історії та 
суспільствознавства

Вища, вчитель- 
методист. 
2018р.

40р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Свідоцтво ЗФ 
№02139713/1375-18
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від 15.06.18

33 Історія, трудове 
навчання

Коцюба Сергій 
Євгенович

вчитель історії,
трудового
навчання

ЖДУ ім. І. Франка 
2006р., 
педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія, 
магістр педагогічної 
освіти, викладач 
історії

І категорія, 
2019р.

15р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ № 
від 11.05.18

34 Математика Козел Наталія 
Анатоліївна

вчитель
математики

ЖДУ ім. І. Франка 
2009р.,
фізика, математика, 
астрономія і безпека 
життєдіяльності

ІІ категорія 10 р.

35 Українська мова 
та література

Лапій Олена 
Іванівна

Вчитель 
української 
мови та 
літератури

ЖДПІ ім. І. Франка 
1993 р.,
Українська мова та 
література, вчитель 
української мови та 
літератури середньої 
школи

Вища, старший 
вчитель,
2018 р.

27 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ 
№02139713/1262-17 
від 24.11.17

36 Українська мова 
та література

Луценко Наталія 
Валеріївна

Вчитель
української

ЖДПІ ім. І. Франка 
1993 р.,

Вища, 2015 р. 25 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут
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мови та 
літератури

Українська мова та 
література, вчитель 
української мови та 
літератури середньої 
школи

післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво №1004 
від 26.04.13

37 Інформатика Повшедний Ігор 
Миколайович

вчитель
інформатики

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1995р., 

«Математика і 
фізика», вчитель 
математики і фізики 
середньої школи

Вища категорія 
2Ш7р.

25р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК№ 
1613295 від 07.10.16

38 Зарубіжна
література

Повшедна Надія 
Євгенівна

вчитель
зарубіжної
літератури

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1994р., російська 

мова та література, 
вчитель російської 
мови та літератури 
середньої школи

Вища, вчитель- 
методист. 
2016р.

26р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК№ 
1523754 від 20.11.15

39 Біологія Присяжнюк
Руслана
Анатоліївна

вчитель
біології

ЖДУ ім.І.Франка, 
2013 р., вчитель 
біології та екології, 
практичний 
психолог

спеціаліст 1 р.

4C Фізика Романюк Людмила 
Розенбеківна

Вчитель 
фізики та 
астрономії

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1990р., 

«Фізика і 
математика»,

вища, 2016р. 30р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти»
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вчитель фізики і 
математикисередньо 
ї школи

Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ОФ 
№02139713/1019-19 
від 26.04.19

41 Історія, Захист 
Вітчизни

Севрук Іван 
Григорович

Вчитель 
історії, захисту 
Вітчизни

КВГІ, 1998р. 
Практична 
психологія,практичн 
ий психолог, офіцер 
військового 
управління 
оперативно
тактичного рівня

вища,2016р. 34р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК№ 
1610282 від 26.02.16

42 математика Семенець Ірина 
Миколаївна

вчитель
математики

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1989р., 

«Математика і 
фізика», вчитель 
математики і фізики 
середньої школи

Вища 
категорія. 
старший 
вчитель, 2019р.

30р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ 
№02139713/1647-17 
від 01.12.17

43 Фізична
культура

Стемповський Олег 
Леонідович

Вчитель
фізичної
культури

Переяслав- 
Хмельницький ДПУ 
ім.Г.Сковороди 
2002р.
Вчитель фізичної 
культури і валеології

Вища
категорія,
2018р.

23р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1623627 від
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11.11.16

44 Трудове
навчання

Фіялківська Олена 
Петрівна

Вчитель
трудового
навчання

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1994р., 

«Математика», 
вчитель математики 
середньої школи 
ПТУ №20 
м.Житомира 
Кравець жіночого 
верхнього одягу 
1986р.

Вища
категорія,
2017р.

27р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК№ 
1622734 від 10.06.16

45 Зарубіжна
література

Халімончик Тамара 
Петрівна

вчитель
зарубіжної
літератури

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1972р., російська 

мова та література, 
вчитель російської 
мови та літератури 
середньої школи

Вища, вчитель- 
методист. 
2018р.

48р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво ЗФ№ 
0213973/1175-17 від 
28.04.17
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46 Музичне
мистецтво

Чебаненко Тетяна 
Василівна

Вчитель
музичного
мистецтва

Житомиське 
училище культури, 
1999р., народна 
художня творчість, 
організатор 
культурно- 
дозвіллєвої 
діяльності, баяніст- 
акомпаніатор 
ЖДУ ім.І.Франка, 
2004р., початкове 
навчання, вчитель 
початкових класів

ІІ категорія, 
2019р.

16р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1614073 від 
04.11.2016

47 Хореографія Лебіга Оксана 
Володимирівна

Вчитель
хореографії

ЖДПІ ім.І.Франка, 
1997р., вчитель 
початкових класів

Вища 
категорія, 
старший 
вчитель, 2019р.

31р. Міністерство 
культури України, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№00506, від 
09.06.2018

48 Фізична
культура

Яндульська Алла 
Борисівна

вчитель
фізичної
культури

Український ДУ 
фізичного виховання 
і спорту м. Київа, 
1996р.
Фізичне виховання і 
спорт, викладач 
фізичного виховання 
і спорту

Вища 
категорія, 
старший 
вчитель, 2016р.

19р. ЖДУ ім.І.Франка, 
свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації АА 
02125208/000396-20
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49 Історія Ярмолюк Наталі 
Володимирівна

вчитель історії ЖДУ ім. І. Франка 
2010р.,
магістр педагогічної 
освіти, викладач 
історії.

ІІ категорія, 
2020 р.

9 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво 
№02139713/630-20 
від 17.01.20

50 Годенко Юлія 
Василівна

асистент
вчителя

ЖДУ ім. І. Франка 
2009р.,
вчитель української 
мови і літератури та 
зарубіжної 
літератури

І категорія, 
2018 р.

14 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
свідоцтво СПК 
№1613777 від 
28.10.16

51 Кіснер Тетяна 
Миколаївна

асистент
вчителя

Житомирський 
інститут культури і 
мистецтв 
Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв, режисер- 
постановник, 
викладач

спеціаліст 3р. ЖДУ ім.І.Франка, 
свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації АА 
02125208/001067-20

52 Пустовіт
Валентина
Михайлівна

асистент
вчителя

Житомирське 
музичне училище 
ім.В.С.Косенка, 
1984р., хорове

Вища категорія 27 р. ЖДУ ім.І.Франка, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації АА
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диригування 
РДПІ ім.
Д.З.Мануїльського 
1990р., вчитель 
музики і співів

53 Покотілова
Ірина
Василівна

асистент
вчителя

ЖДПІ ім. І. Франка 
1998 р.,
Початкове навчання, 
психологія, 
вчитель початкових 
класів, практичний 
психолог в закладах 
освіти

10 розряд 
2017 р.

19 р. КЗ «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради, 
Посвідчення СПК 
№1610247 від 
26.02.2016

2. Особи, які працюють за сумісництвом

1. Німецька мова Дорощенко Олена 
Борисівна

вчитель 
німецької мови

ЖДПІ ім.І. Франка 
1995р., вчитель 
російської мови і 
літератури та 
німецької мови 
середньої школи

Вища
категорія,
старший
вчитель

25 р.

2. Образотворче
мистецтво

Лисюк Володимир 
Олександрович

вчитель 
образотворчог 

о мистецтва

ЖДУ ім. І. Франка 
2011 р.,
вчитель початкової 
школи, вчитель 
образотворчого 
мистецтва

спеціаліст 18 р.
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Матеріально
-технічне

забезпеченн
я

навчальних
кабінетів
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Початкова школа

№
з/п

Найменування засобів навчання та 
обладнання

Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

1. Комп'ютерне обладнання

Комплект мультимедійного 
обладнання
А) інтерактивна дошка 8 4 50%

Б) мультимедійний проектор 8 4 50%

В)базове програмне забезпечення 8 4 50%

Навчальний комп’ютерний комплекс
А) ПК вчителя 8 4 50%

Б) портативний комп’ютер учня 16 0 100%

Принтер 8 4 50%

Ламинатор 8 4 50%

Телевізор 6 6 0%

2. Пристосування

Дошка аудиторна магнітно-крейдова 
стаціонарна

8 8 0%

Дошка коркова 4 4 0%

Фліпчарт
папір для фліпчарта

3 3 0%

3. Меблі
Стіл учнівський одномісний 180 180 0%

Стіл учнівський двомісний 42 42 0%

Стіл учительський 8 8 0%

Стілець учнівський 264 264 0%

Стілець для вчителя 8 8 0%
Відкриті шафи для зберігання засобів 
навчання

8 8 0%

Мовно-літературна освітня галузь

1. Друковані засоби навчання
Комплект для навчання грамоти 
/письма:
- український алфавіт (друковані й 
рукописні літери, великі і малі);
- алфавіт мов національних меншин

14 14 0%
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(друковані й рукописні літери, великі і 
малі);
- порівняльні таблиці алфавітів 
української мови та мов національних 
меншин;
- зразки каліграфічного письма букв 
українського алфавіту та мов 
національних меншин (великих і 
малих) та їх з ’єднань;
- зразки з’єднань букв (нижнього, 
середнього, верхнього);
- вимоги до правильної постави під 
час письма та користування 
письмовим приладдям
Набори для навчання грамоти та 
читання.

4 4 0%

Бібліотечка дитячої літератури 
(дитяча художня література, дитячі 
енциклопедії, довідники, журнали, 
газети тощо)

14 14 0%

Набір настільних розвивальних ігор 15 10 30%
Математична освітня галузь

1. Друковані
Набір таблиць (в тому числі магнітні, 
пазли):
- зразки каліграфічного письма цифр 
та знаків;
- ознаки, властивості, відношення 
предметів;
- розташування у просторі і на 
площині;
- лічба (кількісна, порядкова);
- нумерація чисел, склад числа;
- дії над числами, взаємозв’язок дій 
над числами;
- таблиця множення;
- закони та властивості арифметичних 
дій;
- математичні вирази;
- рівняння;
- геометричні фігури, геометричні тіла 
та їх властивості;
- величини та їх одиниці;
- задачі, типові задачі, опорні схеми;

18 18 0%

96



- до основних тем навчального 
матеріалу, відповідно до програми 
початкової школи
Набори карток (в тому числі на 
магнітах або ін.):
- для лічби та усного рахунку від 0 до 
100;
- склад числа;
- для математичних диктантів;
- ілюстрації до типових задач;
- демонстраційний набір знаків на 
магнітах;
- лічильний матеріал (набір 
Кюізенера, пластикові геометричні 
фігури тощо)

30

30
30
30
15

5

30

30
30
30
15

5

100%

100%
100%
100%
100%

100%

Числова лінійка:
- від 0 до 100 з набором карток до неї 
(десятками, одиницями, чисті);
- від 0 до 1000 з набором карток 
(сотнями, десятками, одиницями, 
чисті)

1 0 100%

Квадрат сотенний (математичний куб) 1 0 100%
Комплекти роздаткові для: 
- лічби (0 - 1000); 
вивчення складу числа

30 0 100%

Настільні логіко-розвивальні ігри 5 0 100%
2. Інструменти

Контрольно-вимірювальні:
- метр навчальний з кольоровою 
шкалою;
-метр дерев’яний з сантиметровим 
діленням;
-трикутники (45, 30-60);
-циркуль;
-рулетка (не менше 1 м);
-лінійка (не менше 15 см)

1
1

30
1

30
30

0
1

0
0
0
0

100%
0%

100%
100%
100%
100%

3. Моделі
Набір моделей геометричних фігур 8 2 80%
Демонстраційний набір моделей 
геометричних тіл

1 0 100%

Набір моделей геометричних тіл та 
фігур (дерев’яні/пластикові)

5 0 100%

Модель демонстраційного 
механічного годинника (24 години,

38 38 0%
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годинна, хвилинна, секундна стрілка)
4. Прилади і пристосування

Набірне / Магнітне полотно 1 0 100%
Каса цифр та лічильного матеріалу на 
магнітному кріпленні (предметні 
картинки, геометричні фігури)

1 0 100%

Контрольно-вимірювальні:
- терези демонстраційні з набором 
важків,
- терези дитячі демонстраційні;
- годинник пісочний ;
- термометр.

4

4
6
1

4

4
6
1

0%

0%
0%
0%

Математичний планшет з набором 
цифр та математичних знаків

62 62 0%

Танграм 4 4 0%

Набір геометричних фігур 8 2 80%

Навчальний набір грошових знаків 5 0 100%

Абакус 1 0 100%

Дидактичне приладдя (логічні блоки 
Дьєнеша, розвивальні ігри 
Воскобовича (різні види), предмети 
зростаючої, арифметичні штанги 
тощо)

5 0 100%

Набір настільних розвивальних ігор:
- шахи, шашки
- маршрутні ігри
- розрізні пазли/картинки
- головоломки тощо

15
15
15
15

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

Природнича освітня галузь
1. Друковані

Карти стінні:
- фізичні (світу, півкуль, України, 
області)
- політична світу, адміністративно- 
територіальна України
- тематичні (природні зони, корисні 
копалини, рослинний та
- тваринний світ, природо-заповідний 
фонд, історико-етнографічна, народні 
промисли) карти України

1 0 100%

Комплекти таблиць: 
- Земля

1 0 100%
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- Нежива природа
- Жива природа
- Система органів тіла людини
- Охорона природи
- Пори року
- Праця людей
Календар природи 1 1 100%
Набори плакатів відповідно до тем 
навчального матеріалу, передбачених 
програмою початкової школи

30 50%

2. Об’єкти натуральні
Г ербарії:
-Дикорослі культурні рослини 
-Рослини природних зон України
- Лікарські, отруйні рослини
- Бур'яни

30 0 100%

Колекції:
-Гірські породи
- Корисні копалини та продукти їх 
переробки
Насіння та плоди (овочевих, зернових, 
прядивних,пловдово-ягідних, 
квітково-декоративних культур) 
-Розвиток комах
- Ґрунти
- Морське дно

5 0 100%

3. Моделі
Глобуси:
- Фізичний (0 від 300мм)
- Політичний
- Телурій

8 5 25%

4. Муляжі
Набори:
- Фрукти
- Овочі
- Коренеплоди
- Г риби (їстівні та отруйні)
- Тварини

4 0 100%

5. Прилади і пристосування
Компас шкільний 1 0 100%
Мікроскоп шкільний 4 4 0%
Лупа ручна шкільна 92 0 0%
Секундомір 1 1 0%

Технологічна освітня галузь
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1. Друковані
Таблиці загальних тем (організація 
робочого місця, правила безпеки на 
уроці, правила користування окремими 
інструментами, економне ставлення до 
використання матеріалів)

1 1 0%

Набір таблиць відповідно до основних 
тем навчального матеріалу програми 
початкової школи

1 1 0%

Набір технологічних карт відповідно до 
основних тем навчального матеріалу 
програми початкової школи

1 0 100%

Альбоми демонстраційні та роздаткові 
відповідно до основних тем навчального 
матеріалу програми початкової школи

6 0 100%

2. Обє'кти натуральні
Колекції відповідно до основних тем 
навчального матеріалу 
-Породи деревини
-Види тканин та ниток, зразки сировини 
для їх виготовлення
- Види паперу
- Витинанки 
-Писанки
- Народні ремесла тощо

6 0 100%

3. Прилади та приладдя
Майстерня сувенірів 4 4 0%
Набори для колективної творчості (різні 
види)

15 0 100%

4. Інструменти
Конструктори LEGO 4

комплекти
4

комплекти
0%

Ігрові набори для конструювання з 
різними способами з’єднання деталей 
(50-100 елементів і більше)

15 0 100%

Інформатична освітня галузь
1. Друковані засоби навчання

Роздаткові планшети клавіатури паперові 
(картонні)

15 0 100%

Дидактичний матеріал для моделювання 
алгоритмів

15 0 100%

Соціальна і здоров'язбережна освітня галузь
1. Друковані засоби навчання

Комплекти таблиць: 1 0 100%
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- Будова тіла людини
- Здоров’я людини
- Корисні і шкідливі звички
- Фізична складова здоров’я
- Правильне харчування
- Здоровий спосіб життя
- Особиста гігієна школяра
- Соціальна складова здоров’я
- Безпека життєдіяльності
- Правила поведінки в природному, 
техногенному та соціальному оточенні
- Безпека на дорозі
- Небезпечні тварини
Килимок для занять на вулиці (дитячий 
каремат)

30 0 100%

М’які крісла-мішки 5 0 100%
Набір дорожніх знаків 1 1 0%

Школа ТТ-ТТТ ступенів

Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет інформатики № 1
Двомісні столи 15 15 0%
Стільці 38 38 0%
Комп’ютерні столи 8 8 0%
Вчительський стіл (кутовий) 1 1 0%
Вчительське крісло 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 3 0%
Тумба під телевізор 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Кімнатний термометр 1 1 0%
Зовнішній термометр 1 0 100%
Куточок державної символіки 1 1 0%
Стенд змінної інформації 1 1 0%
Стенд сталої інформації 1 0 100%
ПК вчителя 1 1 0%
ПК учня 8 0%
Принтер-сканер-копір 1 0 100%
Принтер лазер. 1 1 0%
Мережевий комутатор 2 0%
Інтерактивний SMART Board 1 1 0%
Базове програмне забезпечення для 1 0 100%
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SMART Board
Найменування навчального обладнання Необхідно

(одиниць)
Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет інформатики № 2
Двомісні столи 13 13 0%
Стільці 34 34 0%
Комп’ютерні столи 7 7 0%
Вчительський стіл 1 1 0%
Вчительське крісло 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 3 0%
Тумба 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Кімнатний термометр 1 1 0%
Куточок державної символіки 1 1 0%
Стенд змінної інформації 1 2 0%
Колонки 1 1 0%
ПК вчителя 1 1 0%
ПК учня 7 7 0%
Принтер-сканер-копір 1 1 0%
Мережевий комутатор 1 1 0%
Комплект мультимедійного обладнання
а) інтерактивна дошка 1 1 0%
б) мультимедійний проектор 1 1 0%

Кабінет №3 (української мови та літератури)
Державна символіка 1

Комплект
1

комплект
0%

Портрети сучасних українських 
письменників

1 1
комплект

100%

Двомісні столи 17 17 0%
Стільці 34 34 0%
Учительський стіл 1 1 0%
Учительський стілець 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 2 2 0%
Г одинник 1 1 0%
Стенди З 5 0%
Інструкція з безпеки праці та пожежної 
безпеки

1 1 0%

Настінний термометр 1 1 0%
Комплект мультимедійного обладнання:
А) інтерактивна дошка 1 0 100%
Б) мультимедійний проектор 1 0 100%
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В) базове програмне забезпечення 1 0 100%
Навчальний комп’ютерний комплекс:
А) ПК вчителя 1 1 100%
Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Принтер- сканер- копір 1 0 100%
Панель демонстраційна 1 0 100%
Портрети українських письменників 1 1 0%

Спортивна зала
№ Вид спорту Найменування

навчального
обладнання

Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Що потрібно 
придбати 
(кількість)

1. БАДМІНТОН Сітка для гри в 
бадмінтон

2 шт. — 2 шт.

Стійка для гри в 
бадмінтон(набір)

2 набори 2 набори

Ракетки для гри 
в бадмінтон

20 шт. 6 шт. 14 шт.

Волани 50 шт. 10 шт. 40 шт.

2. БАСКЕТБОЛ Сітка для
баскетбольного
кошика

6 шт. 6 шт.

М ’ячі
баскетбольні(6 )

15 шт. 4 шт. 11 шт.

М ’ячі
баскетбольні(5)

15 шт. 6 шт. 9 шт.

3. ВОЛЕЙБОЛ Сітка для гри в 
волейбол

4 шт. 2 шт. 2 шт.

М ’ячі
волейбольні

15 шт. 7 шт. 8 шт.

Стійка
волейбольні

4 шт. 2 шт. 2 шт.

4. ГАНДБОЛ Г андбольні 
ворота

2 шт. 2 шт.

М ’ячі гандбольні 15 шт. 2 шт. 13 шт.
Мішень для 
влучного кидка

3 шт. 3 шт.

Макет захисника 2 шт. 2 шт.

5. ГІМНАСТИКА Обручі
пластмасові

15 шт. 2 шт. 13 шт.

Гімнастичний
мат

6 шт. 15 шт.

103



Канат 2 шт. 2 шт.
Г антелі розбірні 10 шт. 2 шт. 8 шт.
Канат для 
перетягування

1 шт. 1 шт.

Колонка
акустична

1 шт. 1 шт.

6. КОРФБОЛ Корфбольна
стійка

4 шт. 4 шт.

Корфбольний
кошик

4 шт. 4 шт.

М ’яч
корфбольний

10 шт. 10 шт.

Міні -
баскетбольні або
волейбольні
м’ячі

10 шт. 10 шт.

7. ЛЕГКА
АТЛЕТИКА

Секундомір 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Рулетка 1 шт. 1 шт.
Координаційна
драбина

4 шт. 4 шт.

Бар’єри
тренувальні (16
23 см)

20 шт. 20 шт.

Естафетні палиці 6 шт. 6 шт.

8. НАСТІЛБНИИ
ТЕНІС

Стіл для гри в 
настільний теніс

4 шт. 4 шт.

Ракетки для 
настільного 
тенісу

16 шт. 3 шт. 13 шт.

Сітка для
настільного
тенісу

4 шт. 2 шт. 2 шт.

М ’ячі для
настільного
тенісу

100 шт. 5 шт. 95 шт.

9. ПЕТАНК Кулі для петанку 
(м’які)

40 шт. 40 шт.

Кошонет
(м’який)

10 шт. 10 шт.

Обруч малий 
(плаский)

20 шт. --- 20 шт.

Кошик (для 10 шт. 10 шт.
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бумаги)
Лічильник
рахунку

2 шт. 2 шт.

10. РЕГБІ 5 М ’ячі для регбі 5 15 шт. 1 шт. 14 шт.
Набір стрічок 
(комплект 10 
шт.)

4
комплекти

1
комплект

3 комплекти

Конус (фішка) 30 шт. 6 шт. 24 шт.
Манишки (двох 
кольорів)

2х10 шт. 20 шт.

Насос 2 шт. 1 шт. 1 шт.

11. РУХЛИВІ
ІГРИ

Скакалки 20 шт. 10 шт. 10 шт.

Гімнастичні
палиці

20 шт. 10 шт. 10 шт.

М ’ячі-міні 
баскетбольні(2)

10 шт. 2 шт. 8 шт.

Волейбольні
м’ячі

10 шт. 10 шт.

М ’ячі футбольні 
резинові

10 шт. 10 шт.

Тенісні м’ячі 20 шт. 10 шт. 10 шт.
М ’яч гумовий 
середній

10 шт. 10 шт.

М ’яч гумовий 
малий

10 шт. 10 шт.

Парашут ігровий 2 шт. 2 шт.
М ’ячі для сухого 
басейну 
(набір 100 шт.)

2 набори 2 набори

Корзина для
зберігання
м’ячів

5 шт. 5 шт.

Сітка для м’ячів 5 шт. 1 шт. 4 шт.
М ’які модулі:

- Колоди
- Тунелі
- Кулі

2 шт. 
2 шт. 
2 шт.

2 шт. 
2 шт. 
2 шт.

«Твістер» 2 шт. 2 шт.
Кеглі (набір по 
10 шт.)

2 набори 2 набори

12. ФУТБОЛ М ’яч 40 шт. 5 шт. 20 шт.
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футбольний
Фішка 20 шт. 6 шт. 14 шт.
Сітка для
футбольних
воріт

2 шт. 2 шт.

Комп’ютер 1 шт. 1 шт.
Проектор Гра 1 шт. 1 шт.
Екран 1 шт. 1 шт.
Макет
футбольного
поля

1 шт. 1 шт.

Міні футбольні
ворота
пластикові

4 шт. 4 шт.

13. Фрізбі Диски для гри 20 шт. 20 шт.
Конуси 10 шт. 10 шт.

14. ФЛОРБОЛ Ворота для гри в 
флорбол 
160x115 см)

2 шт. 2 шт.

Сітка для
флорбольних
воріт

2 шт. 2 шт.

Ключка 
флорбольна 
(мала 70 см)

12 шт. 12 шт.

Ключка 
флорбольна 
(середня 87-97 
см)

12 шт. 12 шт.

М’ячі
флорбольні

50 шт. 50 шт.

Маніжки
тренувальні

12 шт. 12 шт.

15. Чирлідинг та 
Хореографія

Помпони для 
Чирлідингу

30 шт. 30 шт.

Йога блоки 30 шт. 30 шт.
Коврики для 
фітнесу

30 шт. 10 шт. 20 шт.

Еспандер міні 20 шт. 20 шт.
Резинова петля 
(тренажер)

1 шт. 1 шт.

Резинка для 
підтягування

5 шт. 5 шт.

106



Портативна
акустична
колонка

1 шт. 1 шт.

16. Спортивний
інвентар

Скакалки 10 шт. 10 шт.

Тенісні м’ячі 10 шт. 10 шт.
Набивні м’ячі 
(0,5-2 кг.)

10 шт. 10 шт.

Обручі 10 шт. 10 шт.
Фітнес м’ячі 5 шт. 5 шт.
Лічильник 
рахунку 
для спортивних 
ігор

1 шт. 1 шт.

Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет № 7 (зарубіжної літератури)
Двомісні столи 16 16 0 %
Стільці 32 32 0 %
Вчительський стіл 1 1 0 %
Вчительський стілець 1 1 0 %
Класна дошка 1 1 0 %
Г одинник 1 1 0 %
Куточок державної символіки 1 1 0 %
Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 0 %
Класний куточок 1 1 0 %
Настінний термометр 1 1 0 %
Комплект мультимедійного обладнання:
А) інтерактивна дошка 1 1 0 %
Б) мультимедійний проектор 1 1 0 %
В) базове програмне забезпечення 1 1 0%
ПК вчителя 1 1 0 %
портативний комп’ютер учня 16 0 100%
МФУ(принтер, сканер, копір) 1 0 100%
Портрети визначних людей 1 комплект 1 комплект 0 %
Стенди 5 5 0 %
Жалюзі 3 3 0 %
Тумба 1 1 0 %
Стінка 1 1 0 %
Найменування навчального обладнання Необхідно

(одиниць)
Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет № 8 (польської мови)
Державна символіка 1 1 0%
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Комплект комплект
Стенди 3 0 100%
Двомісні столи 15 15 0%
Стільці 31 31 0%
Учительський стіл 1 1 0%
Учительський стілець 1 0 100%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Інструкція з безпеки праці та пожежної 
безпеки

1 1 0%

Настінний термометр 1 1 0%
Комплект мультимедійного обладнання:
А) інтерактивна дошка 1 0 100%
Б) мультимедійний проектор 1 0 100%
В) базове програмне забезпечення 1 0 100%
Навчальний комп’ютерний комплекс:
А) ПК вчителя 1 1 0%
Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Словники 0 0%
Довідники 0 0%
Автентичні підручники 0 0%
Література краєзнавчого характеру 0 0%
Набір навчальних таблиць (комплект) 1 0 100%
Іграшки для створення навчальних 
ситуацій та рольових ігор

1 0 100%

Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет № 9 ( історії )
Державна символіка 1 комплект 1

комплект
0%

Двомісні столи 16 16 0%
Стільці 32 32 0%
Учительський стіл 1 1 0%
Учительський стілець 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Інструкція з безпеки праці та пожежної 
безпеки

1 1 0%

Мапи світу, України 2 2 0%
Настінний термометр 1 1 0%
Комплект мультимедійного обладнання:
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А) інтерактивна дошка 1 1 0%
Б) мультимедійний проектор 1 1 0%
В) базове програмне забезпечення 1 1 0%
Навчальний комп’ютерний комплекс:
А) ПК вчителя 1 1 0%
Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Принтер- сканер- копір 1 0 100%
Панель демонстраційна 1 0 100%
Шафа 1 1 0%
Найменування навчального обладнання Необхідно

(одиниць)
Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет № 10 (предмета «Захисту Вітчизни»)
Двомісні столи 16 16 0 %
Стільці 32 32 0 %
Вчительський стіл 1 1 0 %
Вчительський стілець 1 1 0 %
Класна дошка 1 1 0 %
Г одинник 1 1 0 %
Куточок державної символіки 1 1 0 %
Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 %
Настінний термометр 1 1 0 %
Комплект мультимедійного обладнання
А) інтерактивна дошка 1 0 100 %
Б) мультимедійний проектор 1 0 100 %
ПК вчителя 1 0 100 %
портативний комп’ютер учня 16 0 100%
Принтер-сканер-копір 1 0 100%
Стенди 5 5 0 %
Макет АК74 2 0 100 %
Г винтівка пневматична 4 1 75%
Манекен для надання першої медичної 
допомоги

2 0 100 %

Найменування навчального обладнання Нео бхідно 
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

В ідсоток 
потреби

Кабінет соціально-психологічної служби
Комп'ютер (системний блок) 1 1 0%
Монітор 1 1 0%
Ноутбук 1 1 0%
Принтер кольоровий 2 1 50%
Мультимедійний проектор (доступний для 
використання)

1 0 100%

Калькулятор 1 0 100%
Інтернет 1 1 0%
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Стіл письмовий 3 2 30%

Шафа (секції зі скляними дверима) 2 1 50%
Шафа для методичної літератури 2 1 50%
Комп'ютерний стіл 2 2 0%
Стільці м'які 8 2 75%
Магнітна дошка 1 0 100%
Фліп-чарт 1 0 100%
Інформаційні стенди 1 1 0%
Стенди для робочого користування 1 1 0%
Скринька довіри 1 0 100%
Килим 1 0 100%
Жалюзі 1 1 0%
Дзеркало 1 0 100%
Папір А4 , АЗ 20 15 25%
Папір кольоровий 4 2 50%
Маркери всіх кольорів 10 5 50%
Клей 3 3 0%
Магніти 10 10 0%
Фломастери 10 5 50%
Ватман 10 0 100%
Ножиці та ножі для паперу 5 5 0%
Зошити 10 5 50%
Файли 100 100 0%
Папки 15 10 35%
Лінійка 5 5 0%
Коректор 2 2 0%
Альбоми для малювання 9 3 75%
Степлер 1 1 0%
Фарби 10 5 50%
Пластилін 10 5 50%
Найменування навчального обладнання Необхідно

(одиниць)
Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет №11 (хімії та біології)
Двомісні столи 17 17 0%
Стільці 34 34 0%
Вчительський стіл 1 1 0%
Вчительський стілець 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Куточок державної символіки 1 1 0%
Інструкції з техніки безпеки під час НС 1 1 0%
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Класний куточок 1 1 0%
Настінний термометр 1 1 0%
Мультимедійий інтерактивний комплекс:
А) інтерактивна дошка 1 0 100%
Б) мультімедійний проектор 1 0 100%
В) базове програмне забезпечення 1 0 100%
Навчальний компюторний комплекс
А) ПК вчителя 1 0 100%
Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Принтер-сканер-копір 1 0 100%
Панель демонстраційна 1 0 100%
Прилади:
Телевізор 1 1 0%
Аудіо магнітофон 1 0 100%
Мікроскоп шкільний (з об'єктивами 8, 20, 
40) та з системою штучного освітлення 
об'єкта

18 15 15%

Лупа штативна 3 0 100%
Лупа шкільна 34 0 100%
Фонендоскопи 17 0 100%
Динамометри ручні ДРП-30 17 0 100%
Тонометр 1 0 100%
Прилад для демонстрування всмоктування 
води коренем ПВВК

1 0 100%

Прилад для спостереження за розвитком 
кореневої системи у рослини ПРКС

1 0 100%

Прилад для визначення дихального 
газообміну у насіння

1 0 100%

Прилад для демонстрування функцій 
легень людини

1 0 100%

Тренажер реанімаційний 1 0 100%
Моделі:
Квітки представників різних родин 
Покритонасінних

1 0 100%

Насінини одно- та дводольних рослин 1 0 100%
Скелети хордових (риби, жаби, плазуна, 
птаха, ссавця)

1 0 100%

Моделі внутрішніх органів людини 17 0 100%
Посуд лабораторний різний 17

комплекті
в

0 100%

Таблиці:
Ботаніка 1 1 0%
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Зоологія 1 1 0%
Загальна біологія 1 1 0%
Анатомія 1 0 100%
Аудіозаписи:
Г олоси птахів 1 1 0%
Г олоси тварин 1 0 100%
Віртуальна біологічна лабораторія 17 0 100%
Г ербаріі різні 17компле

ктів
1 95%

Колекції різні 17компле
ктів

1 95%

Мікропрепарати різні:
Ботаніка 17 1 95%
Зоологія 17 1 95%
Анатомія 17 1 95%
Загальна біологія 17 1 95%
Вологі препарати різні:
Розвиток жаби 1 0 100%
Розвиток курки 1 0 100%
Розвиток ящірки 1 0 100%
Внутрішня будова людини (органи) 1 0 100%
Шафа сушильна 1 1 0%
Таблиця Менделеєва 1 1 0%
Ел. Щит. Розпред 1 1 0%
Стенди різні 7 7 0%
Г одинник 1 1 0%
Державна символіка 1 1 0%
Класний куточок 1 1 0%
Аптечка 1 1 0%
Прилади демонстраційні:
апарат для дистиляції води 1 0 100%
плитка електрична 2 2 0%
дошка сушильна 1 1 0%
лоток дерев’яний для реактивів 12 12 0%
столик підіймальний 1 0 100%

Штативи для пробірок 20 20 0%
Штатив лабораторний великий 14 14 0%
Груші 4 0 100%
Пробки гумові 15 7 50%
Пінцет 15 1 93%
Ложка для спалювання 15 1 93%
Пробірки хімічні 400 400 0%
Паличка скляна 10-40 10 0%
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Предметні скельця 100 100 0%
Окуляри захисні 20 0 100%
Бюретка з краном 10 0 100%
Затискач пружний 10 10 0%
Колба конічна вузькогорла 10 10 0%
Колба кругло донна з коротким носиком 10 10 0%
Колба плоскодонна широкогорла 5 5 0%
Кристалізатор 3 0 100%
Лійка скляна конусоподібна 5 5 0%
Пробіркотримач 16 8 50%
Мензурка 20 0 100%
Спиртівка лабораторна 17 17 0%
Піпетки 10 10 100%
Скляні палички 10-40 10 0%
Стакан низький з носиком 5 5 100%
Ступка порцелянова з товкачиком 10 10 100%
Терези навчальні 10 10 100%
Циліндри 10 5 50%
Терези технохімічні 1 0 100%
Термометр лабораторний 2 1 50%
Чашка вимірювальна круглодонна 17 9 55%
Колекція «Волокна» 1 1 0%
Колекція «Кам’яне вугілля і продукти 
його переробки»

17 5 30%

Колекція «Метали і сплави» 1 1 0%
Колекція «Палива» 17 5 30%
Колекція «Пластмаси» 17 5 30%
Колекція «Каучук та продукти його 
переробки»

17 5 30%

Колекція «Руди металів або мінералів» 17 0 100%
Колекція «Скло та вироби зі скла» 17 0 100%
Колекція «Чавун та сталь» 1 1 0%
Модель атома демонстраційна 1 0 100%
Набір для складання об’ємних моделей 
молекул (демонстраційний)

1 0 100%

Набір моделей атомів зі стержнями для 
складання моделей молекул (роздатковий)

17 0 100%

Просторова сітка алмазу 1 0 100%
Просторова сітка графіту 1 0 100%
Просторова сітка кухонної солі 1 0 100%
Таблиці:

таблиця розчинності кислот, основ у воді 1 1 0%
ряд активності металів 1 1 0%
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таблиця електронегативності елементів 1 1 0%
таблиця правил безпеки на уроках хімії 1 1 0%

Комплект портретів видатних хіміків 10 10 0%
Додаткове обладнання:

апарат Г офмана 1 0 100%
прилад для електролізу солей 1 0 100%

Пробірка з бічним відводом 5 1 20%
Набір хімічних реактивів 
Додатково:
Алюміній хлорид, 0,05кг 3 3 0%
Анілін (феніламін), 100мл 1 0 100%
Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг 1 0 100%
Дихлороетан 1,2-дихлороетан 
(допускається заміна на хлороформ), 
0,2 л

1 0 100%

Ізопропанол (пропан-2-ол), 500мл 1 0 100%
Кислоти неорганічні:

хлоридна кислота, 10% розчин, 0,5л 17 1 10%
Натрій ацетат (етаноат), 0,2кг 1 0 100%
Натрій сульфід, 0,05кг 1 0 100%
Фенол, 0,02кг. Герметична упаковка 1 0 100%
Цинк гранульований, 0,1кг. Порошок, 
0,05кг

5 5 0%

Витратні матеріали:
сухе пальне, упаковка по 8-10 таблеток 10 10 0%
фільтрувальний папір, діаметр не 

менше 100мм, упаковки по100шт.
5 1 20%

Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)

Фактичн
о

(одиниць
)

Відсоток
потреби

Кабінет №12 ( географії )
Двомісні столи 16 16 0%
Стільці 32 32 0%
Вчительський стіл 1 1 0%
Вчительський стілець 1 1 0%
Класна дошка 1 1 0%
Шафа 1 1 0%
Г одинник 1 1 0%
Куточок державної символіки 1 1 0%
Інструкція з техніки безпеки під час НС 4 4 0%
Класний куточок 2 2 0%
Настінний термометр 1 1 0%
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Комплект мультимедійного обладнання:
інтерактивна дошка 1 0 100%
мультимедійний проектор 1 0 100%
базове програмне забезпечення 1 0 100%

Навчальний комп’ютерний комплекс
портативний комп’ютер вчителя 

(ноутбук)
1 0 100%

портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Принтер-сканер-копір 1 0 100%
Дошка маркерна, біла на металевій 
основі

1 0 100%

Панель демонстраційна 1 0 100%
Прилади:

Опадомір 1 0 100%
анемометр чашковий 1 0 100%
Флюгер 1 0 100%
снігомірна лінійка 1 0 100%
термометр кімнатний 1 0 100%
термометр зовнішній 1 0 100%
барометр анероїд 1 0 100%
Психрометр 1 0 100%
Г номон 1 0 100%
Телурій 1 0 100%
Метеобудка 1 0 100%
Далекомір 15 0 100%
Секундомір 15 0 100%
Компас 2S 14 50%
рулетка Зм 2 0 100%
рулетка Юм 1 0 100%
Курвіметр 5 1 S0%
лупа ручна 15 0 100%
Планшет 15 0 100%
Глобус фізичний 2 2 0%
Г лобус політичний 3 3 0%
Колекція гірський порід 1 1 0%

Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Кабінет №13( фізики та математики)
Двомісні столи 1б 1б 100%

Стільці 32 32 100%

Стіл для експериментів 1 1 0%

115



Вчительський стілець 1 1 0%

Класна дошка 1 1 0%

Г одинник 1 1 0%

Куточок державної символіки 1 1 0%

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 0%

Класний куточок 1 0 100%

Астрономічний куточок 1 0 100%

Настінний термометр 1 1 0%

Комплект мультимедійного обладнання

А) інтерактивна дошка 1 0 100 %

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 %

В) базове програмне забезпечення 1 0 100%
Навчальний комп’ютерний комплекс:
А) ПК вчителя 1 0 100 %
Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100%
Принтер-сканер-копір 1 0 100%
Портрети визначних фізиків 10 4 55%
Жалюзі 3 0%
Метроном 1 1 0%
Секундомір 1 0 100%
Штатив лабораторний ШЛФ 10 7 30%
Терези навчальні до 200гр. 15 5 66%
Набір важків до терезів навчальних (до 
200гр)

15 5 66%

Набір зі статики з магнітними 
тримачами

1 0 100%

Динамометри демонстраційні 1 0 100%
Важіль демонстраційний 1 0 100%
Динамометр двуспрямований 1 0 100%
Блоки демонстраційні 1 1 0%
Візки легко рухомі 1 1 0%
Призма з нахилом з виском 1 0 100%
Прилад для демонстрації збереження 
імпульсу

1 0 100%

Пістолет балістичний 1 0 100%
Маятник Максвелла 1 1 0%
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Маятник (резонанс) 1 0 100%
Набір важків з механіки 15 5 60%
Пружини різної жорсткості 
(лабораторний набір)

15 0 100%

Динамометр лабораторний 1Н 15 0 100%
Динамометр лабораторний 5Н 15 5 60%
Трибометр демонстраційний 1 0 100%
Трибометр лабораторний 15 0 100%
Блоки лабораторні 15 0 100%
Важіль лабораторний 15 8 50%
Жолоб 15 5 60%
Рулетка 15 0 100%
Штангенциркуль 2 0 100%
Шнур мірний 15 0 100%
Тіла нерівної маси 1 1 0%
Тіла рівної маси 1 0 100%
Бруски (набір) 15 10 35%
Кулька металева (набір) 15 3 80%
Кулька пластикова (набір) 15 1 90%
Набір із 5 кульок 5 0 100%
Насос вакуумний Комовського 1 0 100%
Трубка Ньютона 1 0 100%
Прилад для демонстрації атмосферного 
тиску (Магдебурзькі півкулі)

1 0 100%

Барометр-анероїд 1 2 0%
Гігрометр психрометричний 1 1 0%
Куля для зважування повітря 1 0 100%
Огниво повітряне 1 1 0%
Насос повітряний ручний 1 1 0%
Циліндр вимірювальний із приладдям 
(відерце Архімеда)

1 0 100%

и-подібній манометр 1 0 100%
Сполучені посудини 1 0 100%
Куля Паскаля 1 0 100%
Модель гідравлічного пресу 1 0 100%
Прилад для визначення поверхневого 
натягу рідини

1 0 100%

Прилад для демонстрації тиску в рідині в 
залежності від висоти стовпа

1 0 100%

Трубка для демонстрації конвекції в 1 0 100%
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рідині
Капіляри 1 1 0%
Калориметр зі спіраллю-резистором 15 0 100%
Модель двигуна внутрішнього згорання 1 0 100%
Модель дизельного двигуна 1 0 100%
Прилад для вивчення газових законів 1 0 100%
Ізобара 1 0 100%
Ізотерма 1 0 100%
Ізохора 1 0 100%
Куля з кільцем 1 0 100%
Прилад для демонстрування 
теплопровідності тіл

1 0 100%

Пластина біметалева зі стрілкою 1 0 100%
Свинцеві циліндри зі стругом 1 0 100%
Набір «Кристалізація» 15 0 100%
Гідростатика, плавання тіл 15 0 100%
Склянка відливна демонстраційна 1 0 100%
Склянка відливна лабораторна 15 1 90%
Зливна посудина 15 1 90%
Термометр демонстраційний 1 0 100%
Термометр електронний 1 0 100%
Термометр з фіксацією мінімального та 
максимального значення

1 0 100%

Термометр рідинний ( 0...+100°С) 15 5 70%
Термометр рідинний (-20..+50°С) 0 100%
Набір ареометрів 1 1 0%
Годинник пісочний (набір 1хв., 2хв., 
5хв.)

2 2 0%

Колба конічна (набір) 2 0 100%
Стакан хімічний (набір) 2 0 100%
Циліндри вимірювальні з носиком 
(набір)

15 0 100%

Каструля порцелянова з ручкою 1 0 100%
Кружка порцелянова з носиком 1 1 0%
Тигель з кришкою 5 0 100%
Ступка з товкачиком 2 0 100%
Чаша випарювальна 2 0 100%
Лійка конічна d = 56 -  80 5 0 100%
Пробірка хімічна 30 30 0%
Штатив для пробірок на 10 гнізд 5 0 100%

118



Паличка скляна 10 10 0%
Чашка Петрі 10 0 100%
Підставка-тринога 3 0 10%
Столик підйомний 150x150 (мм) 1 1 0%
Сітка латунна розпилювальна 15 0 100%
Щипці тигельні 5 2 60%
Сухе паливо 1 1 0%
Спиртівка 2 0 100%
Ложка для спалювання речовин 15 0 100%
Тримач для пробірок 15 1 90%
Фільтрувальний папір 15 0 100%
Набір йоржів для миття посуду 2 0 100%
Г умова пробка 30 0 100%
Трубка з’єднувальна 15 0 100%
Затискач гвинтовий 3 0 100%
Затискач пружинний 20 0 100%
Скальпель 1 0 100%
Набір шкільний лабораторний для 
кабінету фізики НШЛФ

15 0 100%

Машина електрична зворотна (двигун- 
генератор)

1 0 10

Набір з передачі електроенергії 1 0 100%
Котушка дросельна 1 0 100%
Електромагніт розбірний 
демонстраційний

1 0 100%

Прилад для демонстрування правила 
Ленца

1 0 100%

Джерело постійного струму 1 1 0%
Перетворювач високовольтний 1 0 100%
Прилад для демонстрації перетворення 
світлової енергії

1 0 100%

Мультиметр демонстраційний 1 1 0%
Мультиметр 1 1 0%
Трансформатор універсальний 1 1 0%
Модель рамки з електрострумом в 
магнітному полі

1 0 100%

Модель електричного дзвоника 1 0 100%
Утримувач батарейок 10 0 100%
Амперметр цифровий 
демонстрацаційний

1 1 0%

Вольтметр цифровий демонстраційний 1 0 100%
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Модель електродвигуна розбірна 
лабораторна

15 0 100%

Патрон для електричної лампочки 1 1 0%
Перемикач однополюсний лабораторний 15 6 60%
Перемикач двополюсний лабораторний 15 0 100%
Набір з’єднувальних дротів 15 0 100%
Затискачі пружинні 10 0 100%
Електромагніт розбірний лабораторний 15 1 90%
Котушка-моток лабораторна 15 1 90%
Міліамперметр 15 7 50%
Амперметр 15 7 50%
Вольтметр 15 7 50%
Цифровий вимірювальний пристрій. 
Лабораторний

15 0 100%

Магазин опорів 1 1 0%
Набір резисторів на панелі 3 1 60%
Реостат повзунковий 15 1 90%
Прилад для демонстрування залежності 
опору металів від температури

1 0 100%

Набір з електролізу демонстраційний 1 0 100%
Електроскопи (пара) 1 0 100%
Машина електрофорна 1 0 100%
Електрометри (пара) 1 1 0%
Електрометри з приладдям (пара) 1 0 100%
Султан електростатичний (пара) 1 1 0%
Маятник електростатичний (пара) 1 0 100%
Набір паличок з електростатики 
(паличка скляна та ебонітова)

15 1 90%

Стрілки магнітні на підставці 
демонстраційні (пара)

1 0 100%

Стрілка магнітна на підставці 
лабораторна (набір)

15 10 30%

Магніти стрижневі демонстраційні 
(пара)

1 0 100%

Магніти стрижневі лабораторні (пара) 15 3 80%
Магніт и-подібний демонстраційний 1 1 0%
Магніт и-подібний лабораторний 15 5 60%
Модель для демонстрації ліній 
магнітного поля в об’ємі

1 0 100%

Модель молекулярної будови магніту 1 1 0%
Компас 15 10 30%
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Набір напівпровідників для практикуму. 
Резистори

15 0 100%

Набір напівпровідників для практикуму. 
Конденсатори

15 0 100%

Набір напівпровідників для практикуму. 
Діоди

15 0 100%

Набір напівпровідників для практикуму. 
Транзистори і тиристори

15 0 100%

Лабораторний практикум «Оптика- 
класика»

1 0 100%

Лабораторний практикум «Учбовий 
прилад для об'єктивного визначення 
довжини світлової хвилі»

1 1 0%

Набір дифракційних граток 1 1 0%
Дифракційні оптичні елементи 1 0 100%
Інтерференційні оптичні елементи 1 0 100%
Інтерферометр Юнга 1 0 100%
Кільця Ньютона 1 2 0%
Небесна сфера 1 0 100%
Оптична шайба 1 0 100%
Магнітоелектронна машина 1 0 100%
Мікроскоп 1 0 100%
Дозиметр 1 0 100%
Набір з дифракції та інтерференції 1 0 100%
Дисперсійні елементи 1 0 100%
Дисперсійні призми 1 1 0%
Світлофільтри 1 1 0%
Оптична лава 1 0 100%
Оптична міні-лава 1 0 100%
Спектроскоп однотрубний 1 1 0%
Спектроскоп двохтрубний 1 0 100%
Набір спектральних ламп 1 1 0%
Поляризаційний калейдоскоп 1 0 100%
Г олографія 1 0 100%
Набір призм демонстраційний 1 0 100%
Набір дзеркал (випукле та ввігнуте) 1 0 100%
Набір дзеркал з призмою 1 0 100%
Набір лабораторний Геометрична оптика 15 1 90%
Модель ока 1 0 100%
Г енератор звуковий шкільний 1 1 0%
Камертони на резонаторних ящиках 1 1 0%
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(пара)
Вакуумна тарілка з дзвоником 1 0 100%
Камертон лабораторний 5 0 100%
Джерело змінної напруги 2 0 100%
Мензурки 15 5 75%

Класний інструмент
Лінійка класна 2 1 50%
Трикутник класний(45,45) 2 1 50%
Трикутник класний(30,60) 2 1 50%
Транспортир 2 1 50%
Циркуль 2 1 50%

Моделі
Набір частин цілого на колі. Прості 
дроби

1 0 100%

Тригонометричний круг 1 0 100%
Набір стереометричний 1 1 0%
Набір геометричних моделей 1 1 0%
Набір геометричних фігур з розверткою 1 0 100%

Друковані матеріали
Портрети видатних математиків 1 1 0%
Дидактичний матеріал «Алгебра»8 клас 30 20 30%
Дидактичний матеріал «Алгебра»9 клас 30 15 50%
Дидактичний матеріал «Алгебра»7 клас 30 15 50%
Дидактичний матеріал «Алгебра»10 клас 30 30 0%
Дидактичний матеріал «Алгебра» 11 клас 30 0 100%
Дидактичний матеріал «Г еометрія»9 клас 30 15 50%
Дидактичний матеріал «Г еометрія»8клас 30 20 30%
Дидактичний матеріал «Г еометрія»7 клас 30 20 30%
Дидактичний матеріал «геометрія»10 
клас

30 30 0%

Дидактичний матеріал «Г еометрія»11 
клас

30 0 100%

Комплект таблиць «Алгебра 10-11» 1 0 100%
Комплект таблиць «Алгебра 7-9» 1 0 100%
Комплект таблиць «Геометрія 7-9» 1 0 100%
Комплект таблиць «Г еометрія 10-11» 1 0 100%

Кабінет №16 (майстерня)
Найменування навчального обладнання Необхідно

(одиниць)
Фактично
(одиниць)

Відсоток
потреби

Верстат свердлильний настільного типу 
2М112 2 2 0 %
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Верстат токарно-гвинторізний типу ТВ-4 2 1 50 %
Верстат заточний навчальний типу ЕТШ 1 1 0 %
Верстак комбінований 14 14 0 %
Брусок абразивний 5 0 100 %
Окуляри захисні 10 5 50 %
Щітка-змітка ручна 8 3
Струбцина Б-подібна 150*60 мм 8 4 50 %
Набір плашок з плашкотримачем 1 0 100 %
Набір мітчиків 1 0 100 %
Зубило слюсарне, ширина леза 10 мм 5 0 100 %
Зубило слюсарне, ширина леза 20 мм 5 0 100 %
Киянка 5 5 0 %
Кернер 5 0 100 %
Кусачки 5 0 100 %
Молоток слюсарний, 300 г 5 3
Молоток слюсарний, 400 г 5 0 100 %
Молоток слюсарний, 600 г 2 0 100 %
Набір свердл спіральних по металу 2 1 50 %
Щітка по металу 6 3 50 %
Набір надфілів 2 0 100 %
Надфіль плоский 30 15 50 %
Надфіль круглий 10 5 50 %
Надфіль квадратний 10 5 50 %
Напилок плоский 10 5 50 %
Напилок квадратний 5 1 80%
Напилок круглий 5 1 80%
Напилок ромбічний 5 0 100 %
Напилок напівкруглий 5 0 100 %
Ножиці ручні для різання жерсті 5 0 100 %
Полотно ножівочне 10 5 50 %
Ножівка по металу 5 2 60%
Ключ рожковий 10 мм 10 5 50 %
Набір викруток 1 0 100 %
Пасатижі 5 1 80%
Плоскогубці 5 0 100 %
Лінійка вимірювальна металева, 150 мм 10 0 100 %
Лінійка вимірювальна металева, 300 мм 5 0 100 %
Кутник слюсарний 5 3 40%
Малювалка 15 0 100 %
Циркуль для розмічання 5 0 100 %
Штангенциркуль з точністю вимірювання 
0,1 мм 3 1 66%

Мультиметр 1 0 100 %
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Індикатор 1 0 100 %
Круглогубці 5 0 100 %
Пінцет 1 0 100 %
Ніж монтажний 5 0 100 %
Бокорізи 5 0 100 %
Наждачна шкурка 15 наборів 0 100 %
Лобзик електричний 1 1 0 %
Ножівка по дереву 2 2 0 %
Напівфуганок 6 6 0 %
Рашпіль 5 1 80%
Рубанки дерев’яні 3 3 0 %
Рубанок-шерхебель металевий 10 3 70%
Токарний верстат по дереву типу СТД- 
120 2 2 100 %

Набір ножів для моделювання 6 од. 2 2 0 %
Г равер 2 1 50 %
Набір насадок для гравера 2 0 100 %
Шило 5 0 100 %
Молоток столярний 250 г 5 0 100 %
Зензубель 2 2 0 %
Лобзик ручний 20 5 75%
Стамески плоскі 15 6 60%
Рулетка 3м 1 0 100 %
Кліщі 150 мм 5 0 100 %
Степлер ручний 1 0 100 %
Випалювач 5 2 60%
Клей ПВА типу Д-3 0,5 л 2 0 100 %
Лак водорозчинний 1 л 2 0 100 %
Т арільчасто-стрічковий шліфувальний 
верстат 2 0 100 %

Шуруповерт акумуляторний 1 0 100 %
Струбцини пружинні пластикові 150 мм 8 0 100 %
Ексцентрикова шліфмашина 1 0 100 %
Насадки наждачні для гравера Д12 50 0 100 %
Опорна тарілка 125 мм під наждачні 
круги 2 1 50 %

Набір центрових свердл по дереву 1 0 100 %
Набір свердл Форстнера 1 0 100 %
Пилочки до електролобзика Т101А0 10 0 100 %
Лобзиковий верстат 3 0 100 %
Лещата слюсарні 125/150 мм 12 11 5%
Клеєвий пістолет 1 1 0 %
Стержні до клейового пістолета 7,2 мм 50 0 100 %
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Малка 5 0 100 %
Струбцина кутова 4 0 100 %
Струбцина стрічкова 2 0 100 %
Ножиці канцелярські 5 0 100 %
Копіювальний папір 100 0 100 %
Стінка різна 1 1 0 %
Шафа різна 2 2 0 %
Табурет армійський 30 0 100 %
Стіл для вчителя з пультом аварійного 
відключення робочих місць 1 0 100 %

Стілець вчителя 1 1 0 %
Таблиці друковані
Ручна обробка деревини 1 комплект 0 100 %
Механічна обробка деревини 1 комплект 0 100 %
Елементи графічної грамоти 1 комплект 0 100 %
Елементи машинознавства 1 комплект 0 100 %
Токарно-гвинторізний верстат 1 комплект 0 100 %
Техніка безпеки 1 комплект 0 100 %
Основи проектування 1 комплект 0 100 %
Електромонтажні роботи 1 комплект 0 100 %
Верстат токарний для обробки деревини 1 комплект 0 100 %
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