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Організація освітнього процесу
(стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

Автономія 
закладу 

загальної 
середньої освіти
(ст. 23 ЗУ «Про 

освіту»)
Освітній процес 
організовується 
відповідно до 

Освітньої програми 
ЗО

Визначаються педагогічною радою ЗО
 

структура і тривалість н.р.
навчального тижня, дня, занять, 
відпочинку між ними, 
форми організації освітнього процесу 



Державні стандарти освіти

які Державні 
стандарти освіти 
діють у 2022/2023 

н.р.

 Державний стандарт початкової освіти 

(1-4 класи) постанова КМУ від 

21.02.2018 №87

 Державний стандарт базової 

освіти    (5 класи) постанова 

КМУ від 30.09.2020 №898

 Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти (6-11 класи) 

постанова КМУ  від 23.11.2011 №1392



Державний стандарт базової середньої освіти 
(постанова КМУ від 30.09.2020 №898)

Базова 
середня 
освіта 

5-6 клас
адаптаційний цикл

7-9 клас 
базове предметне 

навчання



Зверніть увагу! 
Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному 
рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для 
декількох рівнів освіти (частина перша ст. 11 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»)

Цикл             відповідне рішення приймає педагогічна рада ЗО (наказ МОН від 19.02.2021 №235) 

 

 На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада 
складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому 
конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, 
вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, 
інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний 
рік) – частина шоста ст. 11 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»



Державний стандарт базової середньої освіти
(постанова КМУ від 30.09.2020 №898)

Базовий навчальний 
план

► визначає рекомендовану та 

мінімальну кількість навчальних годин 

для вивчення кожної освітньої галузі 

► Різниця між рекомендованою та 

мінімальною кількістю навчальних 

годин у кожній освітній галузі може 

бути перерозподілена на інші освітні 

галузі, а також на вибіркові освітні 

компоненти



 

 

 



 

 

 



Алгоритм розробки освітньої програми 

Державний стандарт базової 
середньої освіти (базовий навчальний 

план, додаток 23)  

 
Типова освітня програма та типовий 

навчальний план 
(наказ МОН від 19.02.2021 №235)

Освітня програма 
закладу освіти

Закон України «Про повну 
загальну середню освіту» (стаття 

11) 



1.Урахування 
освітніх потреб 

учнів та
особливостей 

організації 
освітнього 
процесу  2.Опрацюван

ня 
нормативних 
документів

2. Аналіз 
кадрового 

складу

3. 
Визначення 
навчальних 
предметів / 

інтегрованих 
курсів

2. Аналіз 
модельних 
навчальних 

програм





Типова освітня програма
(наказ МОН від 19.02.2021 №235)

► перелік навчальних предметів та/або 
інтегрованих курсів для реалізації 
кожної освітньої галузі;

► кількість навчальних годин на 
вивчення інтегрованих курсів з 
урахуванням навчального 
навантаження на відповідні навчальні 
предмети у типовому навчальному 
плані;

► предмети/курси варіативного 
освітнього компоненту з урахуванням 
освітніх потреб учнів 

Заклад освіти 
самостійно визначає:



 

 

 



 

 

 



Зверніть увагу! 

 

 

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначає 
заклад освіти в межах заданого діапазону "мінімального" та 
"максимального" навчального навантаження (пункт 26 Державного стандарту)

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі можна 
зменшувати, включно до мінімального показника.

Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин 
(резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути 
перерозподілена закладом освіти між освітніми компонентами цієї освітньої 
галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти 
(незалежно від освітньої галузі).

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення 
вибіркових освітніх компонентів, НЕ включається до максимального 
показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи іншу освітню 
галузь.



Індивідуальні 
консультації



? чи можна в навчальному плані закладу освіти змінювати  
розподіл навчального навантаження між навчальними 

предметами (інтегрованими курсами), встановлене
 наказом МОН від 19.02.2021 №235  

Наказ МОН «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 
закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235

 
Типовий навчальний план містить

рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між 
навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов'язковими для вивчення

 



? чи можна додати до максимальної кількості годин на 
відповідну освітню галузь додаткові години на вивчення 

предметів освітніх галузей, курсів за вибором, 
індивідуальних консультацій та групових занять 

(варіативна складова)  
Наказ МОН «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235
 

Кількість  навчальних  годин  на  вивчення  кожної  освітньої  галузі,  відповідно  до 
пункту 26 Державного  стандарту,  визначає  заклад  освіти  в  межах  заданого 
діапазону "мінімального" та "максимального" навчального навантаження.

Кількість  навчальних  годин  на  вивчення  кожної  освітньої  галузі  заклад  освіти 
може  збільшувати,  включно  до  максимального  показника,  з  урахуванням 
перерозподілу  різниці  між  рекомендованою  та  мінімальною  кількістю  навчальних 
годин інших освітніх галузей.

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n177


12,5



12



? чи включати години на вивчення другої іноземної мови 
до кількості годин на вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі (10, 11, 13)   
Наказ МОН «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235
 

Друга іноземна мова (не  менше  двох  годин  на  тиждень)  включається  до 
навчального  плану  освітньої  програми  за  вибором  закладу  освіти  як вибірковий 
освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших 
освітніх галузей

Кількість  навчальних  годин,  визначена  у  навчальному  плані  на вивчення 
вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального 
показника навчального  навантаження,  передбаченого на  ту  чи  іншу  освітню 
галузь.

 



Індивідуальні 
консультації



Індивідуальні 
консультації



Зверніть увагу! 

 

 



Індивідуальні 
консультації



Зверніть увагу! 

 

 

Заклад освіти може обрати один із запропонованих варіантів вивчення:

1. Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (1 година) та один з предметів: 
«Етика» / «Культура добросусідства» /  інший курс морального спрямування (0,5) – 
як два окремих навчальних предметах 

АБО

2. Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» до якого включається «Етика» / 
«Культура  добросусідства»  /  інший  предмет  морального  спрямування*  -  як один 
інтегрований курс

*до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один 
з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров'я, 

безпека та добробут» (наказ МОН від 19.02.2021 №235)



https
://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-
na-osvitnia-haluz/

 

 

 

 

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/


Зверніть увагу! 

 

 



Індивідуальні 
консультації



Індивідуальні 
консультації



Індивідуальні 
консультації



Індивідуальні 
консультації



https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/mystets-ka-
osvitnia-haluz/

 

 



Зверніть увагу! 

 

 



Зверніть увагу! 

 

 



Зверніть увагу! 

 

 



Індивідуальні 
консультації



https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-
kul-tura/

 

 



Індивідуальні 
консультації

Індивідуальні 
консультації



Типова освітня програма
(наказ МОН від 19.02.2021 №235)

!!! 
Зверніть увагу

► Години, передбачені для фізичної 
культури, не враховуються під час 
визначення гранично допустимого 
навчального навантаження учнів.

► Уроки фізичної культури є обов'язковими і 
проводяться не менше трьох разів на 
тиждень (частина четверта ст. 26 Закону України 
Про фізичну культуру і спорт)



Типова освітня програма
(наказ МОН від 19.02.2021 №235)

!!! 
Зверніть увагу

Кількість навчальних годин для вивчення 
української мови не може бути меншою, ніж 
у типовому навчальному плані (абзац 
четвертий частини третьої ст. 11 Закону України 
Про повну загальну середню освіту)



Типова освітня програма
(наказ МОН від 19.02.2021 №235)

!!! 
Зверніть увагу

► можуть запроваджуватися галузеві і 
міжгалузеві навчальні предмети 
(інтегровані курси), що вивчаються за 
модельними навчальними програмами або 
за навчальними програмами, 
затвердженими педагогічною радою, та 
містять опис результатів навчання учнів в 
обсязі не меншому, ніж передбачено 
Державним стандартом та/або відповідними 
модельними навчальними програмами.

  
► Предмети та курси з навчальним 
навантаженням 0,5 години на тиждень 
вивчаються протягом одного семестру.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n16


? чи може розпочати навчання у 5 класі у 2022/2023 н.р. 
учень, у якого відсутні результати річного оцінювання за 

рівень початкової освіти 
Наказ МОН «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235
 

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У  разі  відсутності  результатів  річного  оцінювання  з  будь-яких  предметів  та/або 
державної  підсумкової  атестації  за  рівень  початкової  освіти  учні  повинні  пройти 
відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для  проведення  оцінювання  наказом  керівника  закладу  освіти  створюється 
комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення 
оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно 
з додатком 2 до  Положення  про  індивідуальну  форму  здобуття  загальної  середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року 
№ 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 
955).

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0184-16#n207


Зверніть увагу!
(ст.1 ЗУ Про повну загальну середню освіту) 

   Модельна навчальна програма

визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів 
навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та 
види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в 
освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством 

 

 
  Навчальна програма

визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з 
навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів 
навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, 
необхідних на їх провадження, та затверджується педагогічною радою 
закладу освіти 



Зверніть увагу!
(наказ МОН від 19.02.2021 №235) 

Спираючись на модельні навчальні програми, ЗО може розробляти навчальні 
програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що мають 
містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено 
Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними 
програмами

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/ 
 

 

Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм, 
затверджуються педагогічною радою закладу освіти

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/898-2020-%D0%BF#n16
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/


Зверніть увагу! 
Порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним 

програмам
(наказ МОН від 20.07.2020 №931)

5. Гриф надається таким навчальним програмам:

4) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти - 

навчальним виданням, розробленим не на основі модельних 

навчальних програм, що визначають послідовність досягнення 

результатів навчання учнів з навчального предмета (курсу за вибором), 

опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням 

орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження

 

 



Зверніть увагу! 

 

 

До Державної служби якості освіти подаються освітні програми, складниками 

якої є навчальні програми, які розроблені не на основі модельних навчальних 

програм, та мають гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі»

(лист МОН від 22.04.2022 №1/4349-22)



Дякую за увагу!
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