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Пояснювальна записка 
 

 Середня загальноосвітня школа І-III ступенів № 1 міста Сєвєродонецька є 

державним закладом освіти, що забезпечує здобуття освіти згідно НУШ, Державного 

стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, інклюзивного навчання 

та профілізацію навчання, екстернатну форму навчання.  

 Основними підходами до навчання та виховання у школі стали: 

✓ диференціація та індивідуалізація освітнього процесу; 

✓ розвиток пізнавальної активності учнів на уроках, створення умов для розвитку 

творчого потенціалу кожного здобувача; 

✓ забезпечення спадкоємності у навчанні; 

✓ різнобічний розвиток особистості кожного здобувача; 

✓ виховання свідомого потягу учнів до здорового способу життя.  

 Робочі навчальні плани  закладу спрямовані на виконання Закону України «Про 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» 

від 23.11.2011р . №1392 ,  наказу Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України 

від 19.01.2012р. №43 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011р. № 1392»,  Державного стандарту початкової  освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти». 

 Робочі навчальні плани закладу складені за Освітньою програмою закладу, 

схваленою педрадою (31.08.2020р. Протокол № 1), на основі типових освітніх програм від 

08.10.19р. № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти», від 08.10.19р. № 1273 «Про затвердження 

типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої 

освіти», від 20.04.18р. № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.18р.  № 405 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.18р. № 408 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня» (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019р. № 1493), 

від 26.07.18 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», від 

12.06.18 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» 

 

І ступінь (початкова школа) 

 

 Освітня робота вчителів початкової ланки середньої загальноосвітньої школи І - III 

ступенів №1 спрямована на формування у молодших школярів вміння вчитися, на 

всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, інтелектуальний, соціальний та 

фізичний розвиток кожної особистості, забезпечення її готовності до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, відповідно до вимог, зазначених у 

Державному стандарті початкової загальної освіти. 

 Робочий план за НУШ (1-А, 2-А, 3-А класи).  На вимогу батьків було надано 1 

годину на мову національної меншини -  вивчення російської мови з додаткових годин на 

вивчення цього предмету. 

  Робочий план 4-А класів. Так як мистецька освітня галузь може реалізуватися 

через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: 

наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації 

упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі. З метою навчання мистецтва 

у школі, всебічно художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєння нею 



культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та 

зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та 

міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті в 4-А класах додатково додано 1 годину на вивчення 

предмету інваріантної складової мистецтва, а саме – образотворче мистецтво. 

 

II ступінь (основна школа) 

 

 Навчально-виховна робота вчителів основної ланки середньої загальноосвітньої 

школи І-III ступенів №1 забезпечує подальший прогресивний розвиток тих психофізичних 

функцій, які проявилися через успіхи в засвоєнні відповідних предметів початкової 

школи. На II ступені повною мірою враховуються індивідуальні особливості дітей, 

направлені на розширення кругозору та інформованості, що допомагає у визначенні 

подальших планів і орієнтирів. 

 Підготовка учнів закладу здійснюється у 5-9 класах з метою професійної орієнтації 

учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 

Згідно з наказом МОНУ від 28.11.2019р. №1493 «Про внесення змін до типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», до пункту 13 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2014р. № 630, для надання більш якісної освіти, 

інтелектуального розвитку та поглиблення знань кожного учня в 2020-2021 навчальному 

році  в закладі продовжується вивчення з 5-9 класах курс за вибором – «Фінансова 

грамотність». 

Клас Предмет Кількість 

годин 
Вчитель Програмне 

забезпечення 

5-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

6-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

7-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

8-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

9-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

✓ З метою якісної підготовки учнів 9-А класу до складання ДПА з української мови, 

відповідно до п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405  «Про 

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

у 9-А класі кількість годин на вивчення російської мови зменшено удвічі порівняно з 

показниками типової освітньої програми. Для цього додано 1 годину з варіативної 

складової на вивчення української мови. 

 

IІI ступінь (старша школа) 

 

✓   З метою якісної підготовки учнів 10-А класу до складання ЗНО закладом був 

обраний філологічний напрям. Так в 10-А класі додатково додано 4,5 години на профільні 

предмети, а саме:  українська мова – 2 години, іноземна мова – 1 година, математика – 1 

година, історія України – 0,5 годин. З додаткових годин додана 1 година на вивчення 

курсу за вибором «Фінансова грамотність». 

✓ З метою якісної підготовки учнів 11-А класу до складання ЗНО закладом був 

обраний філологічний напрям. Так в 11-А класі додатково додано 7 годин на профільні 

предмети, а саме:  українська мова – 2 години, українська література – 0,5 годин, іноземна 

мова – 1 година, математика – 1 година, історія України – 1,5 години, всесвітня історія – 1 

година. 

✓ Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» здійснюється як два окремі 

предмети – «Фізика» (за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва 

В.М.), «Астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.Я.). 

Клас Предмет Кількість 

годин 
Вчитель Програмне 

забезпечення 



10-А Фінансова грамотність 1 Чир’ян А.Р Програма МОНУ 

Структура навчального року 

 Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2020-2021 

навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року святом - День знань - і закінчується не 

пізніше 1 липня 2020 року. 

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

1 Вересня – День знань; 

І семестр – з 01 вересня 2020р. по 24 грудня 2020р.; 

ІІ семестр – з 11 січня 2021р. по 28 травня 2021р. 

  Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  

✓ осінні – з 26 жовтня 2020р. по 01 листопада 2020р.; 

✓ зимові – з 25 грудня 2020р. по 10 січня 2021р.; 

✓ весняні – з 22 березня 2021р. по 28 березня 2021р. 

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації, 

перелік предметів, форма складання та терміни проведення якої, будуть затверджені 

Міністерством освіти і науки України додатково. 

На виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (Постанова головного державного санітарного лікаря  № 50 від 22.08.2020 року) в 

нашому закладі з 01.09 діятимуть наступні графіки допуску здобувачів освіти до закладу.  

1-4 класи – о 7.40 – з центрального входу школи. 

5,7,8,11 класи – о 7.45 – з лівого боку школи (з боку бібліотеки). 

6,9,10 класи – о 7.50 – з правого боку школи (з боку їдальні). 

На виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (Постанова головного державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 року ) в 

нашому закладі з 01.09 діятимуть наступні маршрути руху здобувачів освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА № 1 

ЗАПАСНИЙ 

ВХІД/ВИХІД 

З боку бібліотеки 

 

 

ЗАПАСНИЙ 

ВХІД/ВИХІД 

З боку їдальні 

ВХІД 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

5,7,8,

11 

кл. 

6,9, 

10 

кл. 

СПОРТИВНИЙ 

МАЙДАНЧИК 

 



                      1,2,3,4 кл. 

 

У 2020-2021 навчальному році навчально-виховний заклад середня загальноосвітня 

школа І - III ступенів №1 буде працювати таким чином: І, II, ІІІ ланки - 5-денний робочий 

тиждень. Тривалість уроків в 1 класі- 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин, 5-11 класи – 45 

хвилин.  

 Школа має комп'ютерний клас, де відповідно до санітарних норм розміщено 13 

комп'ютерів (тип процесора - Pentium та Celeron,). Це дає можливість поряд з вивченням 

теорії працювати на уроках інформатики за машинним варіантом, а також 

використовувати комп'ютери при вивченні інших шкільних предметів (школа має 

комп'ютерні програми з математики, інформатики, хімії, фізики, географії, біології, 

історії, економіки). 

 У школі обладнані кабінети фізики (1), математики (1), хімії (1), української мови 

та літератури (3), історії та права (1), російської мови та зарубіжної літератури (1), 

географії (1), біології (1), англійської мови (1), початкові класи (6), спортивну залу. А 

також відповідні санітарним нормам кабінет обслуговуючої праці, слюсарна майстерня 

технічної праці та майстерня з обробки деревини. У школі є бібліотека, де зібрані 

спеціалізована література, художня література, різноманітні підручники, газети, журнали, 

методична література. 

 Згідно Статуту навчального закладу та наказу МОН України №128 від 20.02.2002 

року, здійснюється поділ на підгрупи учнів 1 – 9  класів при вивченні англійської мови, 

української мови, трудового навчання, інформатики.     
            Педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи     І – ІІІ      ступенів  №1   

складається з 28 педагогів, 3 – сумісників.  
 У школі працюють кваліфіковані вчителі. З 28 педагогів  вчителів вищої категорії  - 

4, мають педагогічне звання «Старший вчитель» - 4, «Вчитель-методист» - 2,  вчителів І 

категорії - 9, вчителів IІ категорії -2 , спеціалістів – 13 (4 –асистента учителя). 
Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої 

освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. № 8 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019р. № 955), для 

надання більш якісної освіти, інтелектуального розвитку, поглиблення знань та реалізації 

права на освіту кожного учня, наявна екстернатна форма навчання в 11-му класі.  

 

 

 

Директор школи                                                              А.Р. Чир’ян 
 

 

Підготував: заступник директора  

з навчально-виховної роботи Алієва І.С.



 


