
1 
 

  

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

(індивідуальне навчання, учениця 9 класу Мись Соломія)  

 

Погірцівської середньої загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів  

Самбірського району Львівської області 
 

на 2021/2022 навчальний рік 

Схвалено 

педагогічною радою школи  

Протокол №    від 31.08.2021 року 

Затверджую  

Директор СЗШ І-ІІІ ст.  

___________________ О. Т. Стасишин 

«___» ___________ 2021 р. 



3 
 

 

ЗМІСТ 
 

 
 

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації  ………………………………....3 
 

Розділ 2. Особливості освітньої програми за ступенями  …………………...…..5 
 

Розділ 3. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в 

ньому педагогічних технологій………………………………………………........6 
 

Розділ 4. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми……………..7 

 
Додатки. Навчальні планий на 2021-2022 н.р. ……………………………..................9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації 
 

  Погірцівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня Самбірського 

району Львівської області  у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими 

законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, 

інших центральних органів виконавчої влади,  Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи, 

Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 «Щодо організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 

2021/2022 навчальному році». Лист МОН №1/9-433 від 28.08.2021 “Про окремі 

питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 

навчальному році”, Постанова МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, Лист Міністерства освіти і 

науки України  від 23.07.2021 № 1/10-3101 “Щодо особливостей організації 

навчання”, Наказ Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів від 18.08.2021р. № 47 «Про 

структуру та організований початок 2021-2022 навчального року». 

Головною метою навчання дитини з ООП є розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка усвідомлює себе повноцінним громадянином України, здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя. 

        Головними завданнями навчання учня з ООП є: 

- забезпечення реалізації права на повну загальну середню освіту; 

-  виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та 

інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості; 

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, 

прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду; 

 - реалізація права учня на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, 

формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення  психічного 

здоров’я учня; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є 

головним завданням  навчання учня з ООП. 

https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-organizatsiyi-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/
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        Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації 

призначення навчання учня з ООП є засвоєння обов'язкового мінімуму змісту 

загальноосвітніх програм. 

Крім цього, завдання педагогів полягає в тому, щоб формувати в учня з ООП 

ключові компетентності, визначені Законом України «Про освіту», а саме: 

− вільне володіння державною мовою; 

− здатність спілкуватися рідною 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; 

− інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Дана Освітня програма створена  на 2021-2022 навчальний рік  відповідно 

до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув 

чинності 28.09.2017, наказу Міністерства освіти і науки України 405 від 

20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-

254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»: 

− Для учнів 5-9-х класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 №405, відповідно 

таблиці №1; 

 Освітня програма складена на 2021-2022 навчальний рік  і затверджена  

рішенням педагогічної ради від 30.08.2021 (протокол №1). 
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Розділ 2.                              ІІ  СТУПІНЬ 

БАЗОВА  ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Для 5-9 класів 
− Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 

07.08.2013). 

− Наказ МОН України №405 від 20.04.2018 "Про затвердження типових 

освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». 

 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією  

інваріантної складової, яка в обов’язковому порядку фінансуються з місцевого 

бюджету.  

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план містить 

усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчального 

плану для учня ООП.  

 

Перелік освітніх галузей, відповідно Державного стандарту 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

− Мови і літератури  

− Суспільствознавство 

− Мистецтво 

− Математика 

− Природознавство 

− Технології 

− Здоров’я і фізична культура 
Освітня галузь «Мови та літератури» реалізовується через навчальні предмети: 

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

мова», 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети «Алгебра» 

та «Геометрія», 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети 

«Біологія» та «Географія», «Фізика» та «Хімія» 

Освітня галузь «Суспільствознавство» «Історія України» та «Всесвітня історія», 

«Основи правознавства». 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізуються навчальними 

предметами «Основи здоров’я». 

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання»  та 

«Інформатика». 

 

Загальний обсяг навчального навантаження  
Для 9-го класу (навчання на дому) – 490 годин 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2013-%D0%BF#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2013-%D0%BF#n147
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Розділ 3. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в 

ньому педагогічних технологій 
 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та 

навчальної програми закладу 2020-2021 навчальний рік розпочинається 1вересня 

і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за 

семестровою системою. Упродовж навчального року будуть осінні, зимові і 

весняні канікули (загальною тривалістю не менше 30 календарних днів):  

І-й семестр – з 01 вересня 2021р. по 31 грудня 2021р.; 

ІІ-й семестр – з 17 січня 2022р. по 06 червня 2022р. 

   Упродовж навчального року для учнів визначається терміни для канікул: 

осінні – з 27 жовтня   по 31 жовтня 2021р.; 

зимові – з 01 січня  по 16 січня 2022р.; 

весняні – з 19 березня по 28 березня 2022р. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової, середньої і старшої школи, терміни та форми проведення 

якої будуть узгоджуватися з відповідними документами Міністерства освіти і 

науки України (по мірі їх надходження). 

Режим роботи закладу: п’ятиденний робочий тиждень. 

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації 

навчальної діяльності залишається урок. 
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Розділ 4. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 
 

Для виконання Типових освітніх програм на 2019/2020 навчальний рік  

 
 

 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804, від 23.10.2017 № 1407 та від 

20.04.2018 №405) 
№ 

з/п 

Назва програми Посилання на сайті МОН або назва програми 

1.  Українська мова Українська мова. Навчальна програма зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 07.06.2017№804 

2.  Українська література Українська література. Навчальна програма (рівень стандарту та 

профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 

23.10.2017№1407. 

3.  Історія Історія України. Програма, затверджена наказом МОН України № 

236 від 21 лютого 2019 року «Про внесення змін до навчальних 

програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти» 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс. 6 клас» 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 №236). 

Всесвітня історія. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти. «Всесвітня історія. 7 – 9 класи» (наказ МОН від 

07.06.2017 №804) 

4.  Математика Навчальна програма, затверджена  наказом МОН від 07.06.2017 

№804. 

5.  Фізика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7 – 9 

класи, затверджена наказом МОН від 07.06. 2017 №804. 

6.  Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 – 9 

класи, затверджена наказом МОН від 07.06. 2017 №804. 

7.  Біологія Програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 №804. 

8.  Інформатика  https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-

5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx 

9.  Іноземні мови   5 – 9 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на 

виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом 

МОН від 20.04.2018№408 

10.  Географія Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 

№804. 

11.  Зарубіжна література Зарубіжна література.  5 – 9 класи. Навчальні програми зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 07.06.2017№804 

12.  Мистецтво https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-

5-9-klas 

13.  Трудове навчання Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове 

навчання. 5– 9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06. 2017 

№804. 
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14.  Основи здоров'я Основи здоров’я. Навчальна програма для учнів 5-9  класів  

закладів  загальної  середньої  освіти, затверджена  наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804. 
15.  Правознавство «Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804). 
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Додатки                                                                                                                                  

 

  

Навчальний план 

9 класу Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів 

на 2021 – 2022 навчальний рік (індивідуальне навчання) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорка                        Стасишин О. Т. 

 

Освітні галузі Предмети Клас  

9 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2 

Українська 

література 

1 

Англійська мова  1 

Зарубіжна література 1 

Суспільство-

знавство 

 

Математика 

 

Природничі 

науки 

Історія України 1 

Всесвітня історія 0,5 

Правознавство  0,5 

Алгебра 1 

Геометрія 1 

Біологія 0,5 

Географія 1 

Фізика 0,5 

Хімія 1 

Технології Трудове навчання 0.5 

Інформатика 1 

Здоров’я  Основи здоров’я 0.5 

Разом 14 
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