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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Житомирської 

міської ради здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», власного Статуту.  

Основна мета діяльності Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5, яка дає повну загальну середню освіту,  полягає в створенні 

максимально комфортних умов для розкриття і розвитку особистісного 

потенціалу і самореалізації кожного учня, в наданні можливостей кожній дитині 

поповнити та розвинути свої знання в найрізноманітніших сферах; у формуванні 

соціально адаптованої та громадсько-орієнтованої особистості, яка після 

закінчення школи знайде своє місце в житті, зможе створити позитивні зміни в 

суспільстві, допомагати людям змінювати на краще життя своєї громади.  

Наш випускник – це сучасна молода людина, яка: 

 здатна мислити критично і реально оцінювати наслідки прийнятих нею 

рішень; 

 має активну життєву позицію, орієнтовану на загальнолюдські та 

національні цінності; 

 спрямована на здоровий спосіб життя; 

 має навички працювати в колективі; 

 здатна швидко зорієнтуватися у сучасних реаліях; 

 готова до вибору професії відповідно до своїх потреб і можливостей, 

потреб ринку праці, за необхідності здатна перекваліфікуватися на ту 

спеціальність, яка має попит у суспільстві;  

 вільно володіє комп’ютерними технологіями. 
 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

 реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що 

забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально 

активної, конкурентноздатної 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;  
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 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.  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України) від 24.07.2019 № 688); 

 Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого 

Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;  

 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 

08.10.2019 року № 1272 (для 1-2-х класів); 

 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти                           

І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1273 (для 3-х класів); 

 Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 1-2 

клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 

року №268; 

 Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 3-4 

клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 27.12.2018 

року №1461; 

 Наказ МОН України № 407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня". 

 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; 

 Освітня програма для 1-2 класів «На крилах успіху»  (Інститут педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, науковий керівник А.Д. 

Цимбалару) лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення 

експертизи освітніх програм"; 
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 Освітня програма для 3 класів «Світ чекає крилатих»  (Інститут педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, науковий керівник А.Д. 

Цимбалару) лист інституту модернізації змісту освіти від 24.12.2020 №221/12-Г-

1201. 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ 

Освітня програма складена на 2020-2021 навчальний рік  і 

затверджена  рішенням педагогічної ради від 19.06.2020 (протокол № 12). 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ: 

І розділ– початкова освіта; 

ІІ розділ – базова середня освіта; 

ІІІ розділ – профільна середня освіта; 

IV розділ – робочі навчальні плани; 

V розділ – забезпечення навчальними програмами, підручниками та 

посібниками, рекомендованими МОН України; 

VI розділ – кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

VІI розділ – навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.     
 

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Відповідно до чинного законодавства Житомирська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх 

програм трьох ступенів освіти: 

I ступінь - початкова загальна освіта; 

II ступінь - основна загальна освіта; 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта. 

Кожна з них визначає: 

 Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

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

які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо. 

 Очікувані результати навчання учнів, подані в рамках навчальних 

програм, перелік яких наведено в розділі VI. 

 Пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф 

«Затверджено Міністерством освіти і науки України». 

 Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою 

освітньою програмою.  
 

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»: 

-       вільне володіння державною мовою; 

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

-       математична компетентність; 

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

-       інноваційність; 
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-       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. 

Реалізація освітньої програми має: 

1. Забезпечити: 

 логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у 

відповідних навчальних програмах; 

 рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними 

формами якого є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку 

компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також 

рекомендованими 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;  

  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 загальної середньої 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 
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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.  

7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення 

різнопрофільного навчання. 

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

середньої освіти. 

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

Основним засобом реалізації завдань школи є засвоєння учнями 

обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, а також: 

 уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють 

загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний 

світогляд; 

 надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності 

(інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо); 

 надання учням можливості вибору профілю навчання. 

Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на: 

 формування в учнів сучасної наукової картини світу; 

 виховання працьовитості, любові до природи; 

 розвиток в учнів національної самосвідомості; 

 формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та 

перетворення суспільства; 

 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; 

 рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації 

особистості до життя в суспільстві; 

 виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до 

культурних традицій та особливостей інших народів в умовах 

багатонаціональної держави; 

 створення основи для усвідомленого відповідального вибору та 

наступного освоєння професійних освітніх програм; 

 формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення тощо. 
 

КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ 

 реалізувати проект «Шкільний моніторинг як інструмент системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти»; 

 виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми. 
 

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

 забезпечення засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту 

початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог 

державного освітнього стандарту; 

 гарантування наступність освітніх програм усіх рівнів; 

 забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 
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 забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-

якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

 створення основ для адаптації учнів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм; 

 формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності; 

 забезпечення соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я учнів; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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РОЗДІЛ І 

Освітня програма  

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

І ступеня  

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який 

відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.   

Метою початкової освіти Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в 

основній школі.  

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

враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість 

забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених 

готовністю до здобуття освіти. 

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 початкової освіти єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом початкової освіти.  

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання: 

 Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання 

чинності 28.09.2017 ); 

 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (Прийняття від 

16.01.2020), крім того: 
 

1-3-і класи 

 Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України) від 24.07.2019 № 688); 

 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти                           

І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1272 (для 1-2-х класів); 

 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти                           

І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1273 (для 3-х класів); 

 Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 

1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 

21.03.2018 року №268; 
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 Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 

3-4 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 

27.12.2018 року №1461; 

 Лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення 

експертизи освітніх програм". 

 Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН 

України № 2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018 "Формувальне оцінювання учнів 1 

класу". 

4-і класи 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х 

класів. 

 Наказ МОН України № 407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня". 
 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 
 

Загальний обсяг навчального навантаження визначено: 

для 1-х класів (НУШ-1) - 805 годин/навчальний рік; 

для 2-х класів (НУШ-2) – 875 годин/навчальний рік;  

для 3-х класів (НУШ-3) – 910 годин/навчальний рік;  

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

робочих навчальних планах школи І ступеня (Розділ IV), що пропонує підхід до 

організації освітнього процесу. 

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні 

предметів освітньої галузі «Мови і літератури» - української мови та іноземної 

мови і предмету освітньої галузі «Технології» - інформатики 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). 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 

хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти». 

Зміст  предметів, які вивчаються в 4-х класах, закладений в переліку 

навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584). 

З урахуванням бажання батьків, кадрового та методичного забезпечення за 

рахунок варіативної частини надається: додаткова година англійської мови (для 

кожної групи) в 2-х класах (програма «На крилах успіху»), 4-х класах з метою 

підвищення рівня знань учнів. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми 

навчальної програми з іноземної мови здійснюється вчителем самостійно та 

фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти. 



10 
 

Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для 

предмета, на підсилення якого використано зазначені години. 

Для формування сталого, екологічного стилю повсякденного життя у 

домашньому господарстві, школі та місцевій громаді школа впроваджує у 1-х 

класах уроки для стійкого  розвитку «Школа друзів планети» по 0,5 години на 

тиждень, для навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння 

порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити умовиводи, розвивати творчі 

здібності учнів, для надання можливостей учням школи підготувати себе до 

сприймання основ наук  у основній та  старшій школі в 1-х класах вводиться по 

0,5 години курсу за вибором «Логіка». 

Зорієнтовано роботу вчителів на забезпечення інтеграції змісту предметів: 

"Фізична культура" та "Основи здоров'я" у зміст всіх предметів інваріантної та 

варіативної складових навчального плану.  

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 

обов'язково фінансуються. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

За рішенням педагогічної ради при оцінюванні дозволяється враховувати 

результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична 

культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  

Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у 

школі має традицію для навчання дітей з порушення опорно-рухового апарата, 

так у 1-4-х класах навчаються діти, яким   передбачено створення відповідних 

умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і 

методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, наявність 

сурдоперекладача, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють). Організація 

інклюзивного навчання відповідно Постанови Кабінету Міністрів №872 від 15 

серпня 2011 року «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» п. 3, п. 12 та п. 14 та 

відповідно Постанови Кабінету Міністрів №88 від 14 лютого 2017 включає 

надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної 

корекційно - розвиткових занять, тому діти займатимуться  ЛФК з учителем 

фізкультури, практичний психолог  та вчитель-дефектолог ведуть заняття 

«Корекція розвитку».  Для кожного учня складено індивідуальний навчальний 

план  у відповідності до вимог листа МОН № 1/9-325 від 14.06.2017 року. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем в одну зміну; початок занять о 8
00

. У підзміну навчаються 

учні 3 і 4-х класів, заняття для яких розпочинаються о 12
00

. 
 

Очікувані результати навчання та компетентностей учнів  

початкової школи 
 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 
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стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках 

кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми 

програмами. 

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 наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

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

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на 

практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і 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.  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими 

лініями. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються 

паралельно та розкриваються через «Зміст навчання», який окреслює можливий 

навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати 

навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.   

Освітня програма Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ґрунтується на 

компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Зміст навчання» не передбачають 

запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання 

знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 
 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати 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.  
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Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку. 
 

Перелік освітніх галузей 
 

Перелік освітніх галузей для 1-3-х класів, які працюватимуть за НУШ 

 Мовно-літературна, у тому числі:  

 Рідномовна освіта (українська мова та література;) (МОВ) 

 Іншомовна освіта (ІНО)  

 Математична (МАО) 

 Природнича (ПРО) 

 Технологічна (ТЕО) 

 Інформатична (ІФО) 

 Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

 Громадянська та історична (ГІО) 

 Мистецька (МИО) 

 Фізкультурна (ФІО) 

Перелік освітніх галузей і їх завдань для 1-2-х класів, 

які працюватимуть за освітньою програмою «На крилах успіху» 

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти покладено 

визначені Державним стандартом початкової загальної освіти освітні галузі 

«Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 

фізична культура». Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та 

особистісного підходів, структурування навчальних предметів здійснено за 

провідними стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, 

вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-

ритмічним. 

З огляду на цілі та завдання дослідно-експериментальної роботи 

інваріантний складник навчального плану містить навчальні предмети із 

зазначених освітніх галузей. Зокрема, освітні галузі «Природознавство», 

«Суспільствознавство» та здоров’язбережувальний складник освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура» реалізуються через інтегрований навчальний 

предмет «Всесвіт». Цей предмет забезпечує організацію навчальної 

діяльності учнів за таким провідним стилем як натуралістичний.  
 

 

Перелік освітніх галузей і їх завдань для 3-х класів, 

які працюватимуть за освітньою програмою «Світ чекає крилатих» 

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти покладено 

визначені Державним стандартом початкової загальної освіти освітні галузі 

«Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична 

культура». Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та особистісного 

підходів, структурування навчальних предметів здійснено за провідними 

стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, вербально-
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лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. 

З огляду на цілі та завдання дослідно-експериментальної роботи 

інваріантний складник навчального плану містить навчальні предмети із 

зазначених освітніх галузей. Зокрема, освітні галузі «Природознавство», 

«Суспільствознавство» та здоров’язбережувальний складник освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура» реалізуються через інтегрований навчальний 

предмет «Всесвіт». Цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності 

учнів за таким провідним стилем як натуралістичний.  
 

Перелік освітніх галузей для 4-х класів 

Освітня галузь "Мови і літератури" 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" у 

3-4-х класах. 

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

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

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через окремі предмети 

"Образотворче мистецтво" та "Музичне мистецтво". 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах 
 

Форми організації освітнього процесу в початковій школі 
 

Основними формами організації освітнього процесу в початковій школі 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах 

уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 
 

Система внутрішнього забезпечення якості початкової освіти в школі 

складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
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оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища школи; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 
 

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є 

обов’язковими, за рішенням ІРЦ є інші компоненти, зокрема корекційно-

розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами, для 

інклюзивних класів. 

Освітня програма початкової освіти Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 
 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

Житомирської ЗОШ № 5 здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у 

процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для 

здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук 

ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення 

особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями 

інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.   

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти Житомирської 

ЗОШ № 5 опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, 

що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному 

виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. Навчальні 

досягнення здобувачів у 1-3-х класах підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню.  
 

Формувальне оцінювання має на меті:  

 підтримати навчальний розвиток дітей;  

 вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку;  

 діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання;  

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  

 аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення 

щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних 

потреб дитини;  

 мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;  

 виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися 

помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 
 

Якість проведення навчальних занять оцінюється рівнем сформованості 

ключових компетентностей учнів, діяльносним підходом до  проведення занять, 

результатами навчальної роботи. 
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РОЗДІЛ ІІ 

Освітня програма  

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

ІІ ступеня  

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
 

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом 

загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і 

реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому 

етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами 

пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел 

інформацію, переробляти і застосовувати знання. 

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською 

мовою, на практичному рівні однією або двома іноземними мовами. Учні мають 

сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним 

матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. 
 

Освітня програма Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

ІІ ступеня (5-9 класи) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року  № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня». 
 

Освітня програма базової середньої освіти Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5  для 5-9 класів окреслила рекомендовані підходи до 

планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти 

(далі – Державний стандарт).  Освітня програма для 5-9 класів Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 визначає:   

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які  

подані в рамках навчального плану Житомирської ЗОШ №5;  

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

перелік яких наведено відповідно до таблиць 1, 8, 10 наказу МОН України від 

20.04.2018 № 405;   

- пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН 

України);   

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти;  

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за  освітньою програмою 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.   
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Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 
 

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

складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, 

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 

1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-

х класів – 1260 годин/навчальний рік.  

Типова освітня програма, за якою розроблено освітню програму 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5: 
 

Класи Варіант типової освітньої програми, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України 

5 – 9 Таблиці 1, 8, 10 до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою навчання  (наказ МОН України 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня» від 20.04.2018 № 405)  
 

Навчальний план Житомирської ЗОШ № 5 спрямований на  цілісне 

уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти (5-9 класи), де встановлене 

погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, 

визначене гранично допустиме тижневе навантаження учнів. У навчальному 

плані  передбачено реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну 

складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів 

загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та 

варіативну складову.   

Варіативна складова навчального плану  визначена Житомирською                   

ЗОШ № 5 самостійно, відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 №405, 

де враховані особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів, наявність приміщень, рівень навчально-методичного та 

кадрового забезпечення школи, що і відображено в навчальному плані. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах школи ІІ ступеня (далі – навчальний план).  

Варіативна складова навчальних планів використана на: 

підсилення предметів інваріантної складової; 

запровадження факультативів з іноземної мови, курсів за вибором, 

щорозширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, а також світоглядного 

спрямування: логіка,  хореографія, креслення, критичне мислення; 

індивідуальні заняття та консультації. 

Здійснено змістове наповнення предмета «Фізична культура» через 

введення хореографії в 5, 6 класах, гурткової роботи (фітнес, волейбол, 

баскетбол, плавання, легка атлетика), що сприяє формуванню навичок здорового 

способу життя та безпечної поведінки школярів. 

Згідно з побажаннями батьків (на основі їх письмових заяв) у школі 

працюють класи з українською мовою навчання з вивченням російської мови                  
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(9-А, 9-В, 9-Д), польської мови (6-Д, 7-А, 7-Б, 8-Б, 8-Д, 5-ті класи). Як другу 

іноземну вивчають німецьку мову 9-А та 5-А, 5-Б класи. 

У 5-9-х класах поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу 

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

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) 

при вивченні української, англійської, німецької та польської мов, праці, 

інформатики. 

На підставі рішення педагогічної ради від з урахуванням бажання батьків, 

кадрового та методичного забезпечення за рахунок варіативної частини 

надається: 

- з метою виховання духовності та свідомості дітей у 5-6-х класах вводиться 

0,5 години етики «Психологія спілкування»; 

- додаткові години англійської мови у 6-Б, 6-Г, 6-Д, 6-Є,7-х, 8-Д, 9-А, 9-Б 

класах з метою підвищення рівня знань учнів;  

- з метою вивчення історії Житомирщини у 8-х та 9-Г класах вводиться 0,5 

години курсу за вибором «Історія рідного краю». 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізована також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створило простір 

для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. Повноцінність базової середньої освіти для 5-9 класів 

забезпечена реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в 

обов’язковому порядку фінансуються з бюджету 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту": у 5-9-х 

класах тривалість уроку становить 45 хв.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у 

школі має традицію для навчання дітей з порушення опорно-рухового апарата, 

так у 5-9-х класах навчаються діти, яким   передбачено створення відповідних 

умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і 

методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця 

з батьками (особами, які їх замінюють). Організація інклюзивного навчання 

відповідно Постанови Кабінету Міністрів №872 від 15 серпня 2011 року «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» п. 3, п. 12 та п. 14 та відповідно Постанови Кабінету 

Міністрів №88 від 14 лютого 2017 включає надання дитині з особливими 

освітніми потребами психолого-педагогічної корекційно - розвиткових занять, 
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тому діти займатимуться  ЛФК з учителем фізкультури, практичний психолог  та 

вчитель-дефектолог ведуть заняття «Корекція розвитку».  Для кожного учня 

складено індивідуальний навчальний план  у відповідності до вимог листа МОН 

№ 1/9-325 від 14.06.2017 року. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем в одну зміну, складений з урахуванням гранично 

допустимого навантаження та містить усі предмети інваріантної складової, 

передбачені обраним школою варіантом освітньої програми. Заняття 

розпочинаються о 8
30

. 
 

Очікувані результати навчання учнів основної школи 
 

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). Перелік освітніх програм подано у розділі VI. 
 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів: 
 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

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 

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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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. 

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 

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 
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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 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати 

й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити 

правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; 

розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення 

до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

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) 

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; 
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ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну 

роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

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 

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 природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя 
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Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності, формуються 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.  

Педагогічному колективу закладу освіти приділити значну увагу 

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

загальнопредметних 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 на основі 

ускладнених міжпредметних та надпредметних тем 

предмет за 

вибором 

«Іноземна мова» 

робота в 

проектах 

«Рівні можливості» 

«Моральний вчинок» 

«На шляху до Європи» 

позакласна 

навчальна робота 

організаціятематичнихднів та тижнів, пізнавальніквести, 

флешмоби 

робота гуртків  гурток з англійської мови; 

 гурток з інформатики; 

 гурток робототехніки; 

 STEM- освіта 
 
 

Наскрізні лінії, через які реалізується навчання учнів основної школи: 
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Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
Е
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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. Застосовуються уроки на відкритому повітрі.  
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Сприяння формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, робота в групі, проекти 

тощо), яка 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). 

Звертається увага 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 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.  
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Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

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

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови 

для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 

ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. 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.  
 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати  

здобуття базової середньої освіти 

Базова середня освіта в школі здобувається, як правило, після здобуття 

початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту, на 1 вересня поточного 

навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж 

навчального року. 

Діти з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

базової середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей 

Освітню програму основної школи укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані Житомирської 

ЗОШ №5 реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська 

література», «Англійська мова», «Польська мова», «Російська мова», «Німецька 

мова», «Зарубіжна література».  

У межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчаються курси 

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

історія. Історія України», у 7-9-х класах – предмети  «Історія України» та 

«Всесвітня історія», у 9-му класі -  «Основи правознавства».  

Освітня галузь «Мистецтво» у навчальному плані реалізується через курси 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» у 5-7-х класах, інтегрований 

курс «Мистецтво» - у 8-9-х класах.  
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Освітня галузь «Математика» у навчальному плані школи реалізується 

через окремі предмети «Математика» (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія» (7-9 

класи).  

У межах галузі «Природознавство» у 5-му класі вивчається предмет 

«Природознавство»,  у 6-9-х класах –  предмети   «Біологія» та «Географія», у 7-

9-х класах – предмети  «Фізика» та «Хімія».  

Освітня галузь «Технології» у навчальному плані реалізується через окремі 

предмети «Технології» та «Інформатика».  

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у навчальному плані школи 

реалізується через окремі предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура». 
 

Форми організації освітнього процесу в основній школі 
 

Основними формами організації освітнього процесу в 5-9-х класах є різні 

типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

Також формами організації освітнього процесу в 5-9-х класах 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 тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім 

уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті компетентності учні 

застосовують на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття 

- це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати 

отримані ними знання у практичній діяльності. Оглядова конференція (для 8-11 

класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем 

розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова екскурсія 

припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження 

процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

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

виконання яких звітують перед учителем. Практичні заняття та заняття 

практикуму також будуються з метою реалізації контрольних функцій освітнього 

процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять 

виміри та звітують за виконану роботу. 

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

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

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

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати 

зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених 

завдань).   
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Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
 

Опис та інструменти системи внутрішнього  

забезпечення якості освіти 
 

Система внутрішнього забезпечення якості базової середньої освіти 

складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему 

роботи методичних об’єднань, педагогічні ради та психолого-педагогічні 

семінари; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через 

накази по школі, в яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і 

плануємо заходи корекції; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти запланований у планах роботи психолога та соціального педагога; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, 

веб-платформи та форми методичної роботи(кожен учитель створює власне 

портфоліо, відстежуємо просування та успіхи). 

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є 

обов’язковими, за рішенням ПМПК є інші компоненти, зокрема корекційно-

розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами, для 

інклюзивних класів. 
 

Освітня програма основної школи Житомирської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів № 5 передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

На основі освітньої програми Житомирської ЗОШ № 5 складений та 

затверджений директором навчальний план школи, що конкретизує  розподіл 

навчальних годин та організацію освітнього процесу.    
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РОЗДІЛ ІІІ 

Освітня програма  

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

ІІІ ступеня 

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
 

Старша школа функціонує як профільна, з поглибленим вивченням 

предметів філологічного, математичного профілів, та передбачає обов’язкове 

засвоєння рівня повної загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним 

профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей. 

Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, 

кадрових можливостей і матеріальної бази школи, перспектив здобуття 

подальшої освіти випускниками школи. 
 

Освітня програма Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

ІІІ ступеня (10-11 класи) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти» та наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня» для 10-11-х класів. 
 

Освітня програма загальної середньої освіти Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  профільної школи окреслила 

рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  Освітня програма 

школи ІІІ ступеня Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

визначає:   

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які  

подані в рамках навчального плану Житомирської ЗОШ №5;  

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

перелік яких наведено відповідно до таблиць 2, 3 наказу МОН України від 

20.04.2018 № 408;   

- пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН 

України);   

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти;  

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за  освітньою програмою 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.   
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Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 
 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х 

класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі – 

навчальний план).  

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного 

стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої 

освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального 

навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-

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

передбачає години  на індивідуальні заняття. Рішенням педагогічної ради 

Житомирської ЗОШ № 5 (протокол №12 від 19.06.2020) був обраний другий 

варіант навчального плану, що містить перелік базових предметів, який включає 

окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничих циклів 

відповідно (таблиця 2 до  наказу МОН України від 20.04.2018 № 408).  

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і 

екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура» та «Захист України». 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів у старшій школі введено різнопрофільне навчання: профіль 

української філології, історичний та математичний профілі. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

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

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

запропонованого переліку для вивчення учнями 10-11 класів обрано два 

предмети: інформатика (2 години), мистецтво (1 година). 

На підставі рішення педагогічної ради з урахуванням бажання батьків, 

кадрового та методичного забезпечення за рахунок варіативної частини 

надається: 

- додаткова година математики у 10-Б класі з метою поглиблення знань; 

- додаткові години в 10-А, 10-Б та 11-А класах для вивчення англійської 

мови з метою підвищення рівня знань учнів; 

- додаткові години в 11-Б класі для вивчення англійської мови  на 

профільному рівні з метою підвищення рівня знань учнів; 

- додаткові години історії України в 10-А, 10-Б, 11-А класах з метою 

підготовки до ЗНО. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту": у 10-11-х 

класах тривалість уроку становить 45 хв.  
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У 10-11-х класах поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу 

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

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) 

при вивченні української, англійської мов, технологій, інформатики, при 

проведенні фізичної культури (окремо для хлопців та дівчат). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

За рішенням педагогічної ради при оцінюванні дозволяється враховувати 

результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична 

культура та ін.) у позашкільних закладах. 

 При тематичному плануванні педагогами враховано засоби інтеграції 

ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та 

предметних циклів для реалізації наскрізних ліній. 
 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу старшої школи за 5-денним 

навчальним тижнем в одну зміну, складений з урахуванням гранично 

допустимого навантаження та містить усі предмети інваріантної складової, 

передбачені обраним школою варіантом типової освітньої програми.. Заняття 

розпочинаються о 8
30

. 
 

Очікувані результати навчання учнів старшої школи 
 

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).  
 

Назва навчальної 

програми 

Рівень вивчення  

10-А клас 10-Б клас 11-А клас 11-Б кдас 

Українська мова 
Рівень 

стандарту 

Профільний 

рівень 

Рівень 

стандарту 

Профільний 

рівень 

Українська 

література 

Рівень 

стандарту 

Профільний 

рівень 

Рівень 

стандарту 

Профільний 

рівень 

Зарубіжна література 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Іноземні мови 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Історія України Рівень Рівень Рівень Рівень 



30 
 

стандарту стандарту стандарту стандарту 

Всесвітня історія 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Громадянська освіта 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Математика (алгебра 

і початки аналізу та 

геометрія) 

Профільний 

рівень 

Рівень 

стандарту 

Профільний 

рівень 

Рівень 

стандарту 

Біологія і екологія 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Географія 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Фізика і астрономія 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Хімія 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Фізична культура 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Захист Вітчизни 
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Інформатика  
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Мистецтво  
Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Рівень 

стандарту 

Технології  - - - - 
 

Результати навчання повинні робити 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 



31 
 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов; адекватно використовувати досвід, 

набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 

4 Основні 

компетентності 

у природничих 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 
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науках і 

технологіях 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. 

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж 

життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати 

й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємли-

вість 

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 
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успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати 

власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі 

чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на 

різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження 

у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 



34 
 

бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти 

довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до зловживань 

алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 
 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх окремих 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

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

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

фінансова грамотність», спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні лінії, які є 

засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є 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. 

- предмет за 

вибором 

«Громадянська освіта» 

- робота в 

проєктах 

«Я – громадянин України» 

«На шляху до Європи» 

- позакласна 

навчальна 

робота 

організація тематичних днів та тижнів, пізнавальні квести, 

флешмоби 
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Напрямки Зміст 

- робота 

гуртків 
 гурток з англійської мови; 

 гурток з інформатики; 

 STEM- освіта. 
 

Наскрізні лінії, через які реалізується навчання учнів у старшій школі: 
 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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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. Застосовуються уроки на відкритому повітрі.  
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Сприяння формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, робота в групі, проекти 

тощо), яка 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). 

Звертається  увага 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 націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 

оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів.  
-  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків. 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.  
 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття 

 профільної середньої освіти 
 

Профільна середня освіта в школі здобувається, як правило, після здобуття 

базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно 

склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року 

розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей 

Освітню програму старшої школи укладено за такими освітніми галузями: 

- Мови і літератури  

- Суспільствознавство 

- Мистецтво 

- Математика 

- Природознавство 

- Технології 

- Здоров’я і фізична культура 

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані Житомирської 

ЗОШ № 5 реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська 

література», «Англійська мова», «Зарубіжна література». В межах галузі 

«Суспільствознавство» у 10-му класі вивчаються предмети  «Історія України», 

«Всесвітня історія» та «Громадянська освіта». Освітня галузь «Мистецтво» для 

10-х класів реалізується через інтегрований курс «Мистецтво». Освітня галузь 

«Математика» у навчальному плані для 10-х класів реалізується через окремий 
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предмет «Математика».  В межах галузі «Природознавство» у 10-му класі 

вивчаються  предмети   «Біологія і екологія», «Географія», «Фізика і астрономія» 

та «Хімія». Освітня галузь «Технології» у навчальному плані реалізується через  

предмет «Інформатика».  

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у навчальному плані для 10-х 

класів реалізується через окремі предмети «Фізична культура» та «Захист 

України». 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 
 

Форми організації освітнього процесу в старшій школі 
 

Основними формами організації освітнього процесу у старшій школі є 

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, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу проводиться на лекції, конференції, екскурсії і 

т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми 

доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії 

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

механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що 

відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні 

на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. 

Розвиток і корекція основних компетентностей, крім уроку відповідного типу, 

проводяться на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як 

форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція 

будується як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються 

полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і 

формулюють висновки. 

Досягнуті компетентності застосовують на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Оглядова конференція передбачає обговорення ключових положень 

вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його 

аналізу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 
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Для учнів, які готуються здавати іспити, проводяться оглядові 

консультації, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням 

зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей, крім уроку, 

здійснюється у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

учнями змісту предметів, досягнення компетентностей.   

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

метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 

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

виконання яких звітують перед вчителем. 

Вчителі школи мають змогу  проводити заняття в малих групах, бригадах і 

ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі 

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

групу.    

Практичні заняття та заняття практикуму також будуються з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні 

самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану 

роботу. 

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати 

зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених 

завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 

відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
 

Опис та інструменти системи внутрішнього 

 забезпечення якості освіти 
 

Система внутрішнього забезпечення якості повної середньої освіти школи 

складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 
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моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища школи; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма ІІІ ступеня Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 ІІІ ступеня передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

На основі освітньої програми складений та затверджений директором 

навчальний план школи, що конкретизує організацію освітнього процесу.   
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РОЗДІЛ ІV 

Навчальний план 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
 

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 працює за 

навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України 

базових навчальних планів із конкретизацією допрофільного та профільного 

навчання. 

Відповідно до навчальних планів школи педагогічні працівники самостійно 

добирають навчальні програми, підручники, затверджені МОН України, а також 

науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, 

форми, методи і засоби навчання. 

Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню роботу з науково-

методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними 

методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології 

навчання. 

У школі на всіх ступенях навчання забезпечується варіативність загальної 

середньої освіти з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків. 

Освітній процес у школі здійснюється за денною формою навчання. 

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, 

складання державної підсумкової атестації екстерном. 

Загальноосвітня школа охоплює навчанням усіх учнів визначеного 

мікрорайону. Учні зараховуються згідно з наказом директора, що видається на 

підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 

До першого класу школи зараховуються діти 6-ти років, які досягли 

шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного 

обстеження психологом та педагогом згідно критеріїв, визначених 

Міністерством освіти та науки України. 

Навчальний рік ділиться на семестри. Школа працює за 5-денним планом. 

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і 

затверджується директором школи. 

Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня. Його тривалість 

обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів у школі здійснюється за такою 

системою: 

- у першому класі, як правило, здійснюється вербальне; 

- у другому та третьому класах за рішенням педагогічної ради оцінювання 

навчальних досягнень учнів здійснюється вербально; 

- у 4-11-х класах оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12-

бальною системою. 

Державна підсумкова атестація проводиться тільки в 4, 9 і 11 класах. 

Основними формами організації навчання є: 

- традиційні уроки, проблемні уроки, уроки-лекції, семінари, практичні 

заняття, конференції, подорожі, виставки тощо; 
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- семінарські заняття, ділові ігри, брейн-ринги, індивідуальні заняття, заліки; 

- профільні семінари, факультативи, курси за вибором, консультації. 

Поглиблена допрофільна підготовка учнів забезпечується вивченням 

спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у 

гуртках, товариствах. 

Умови освітнього процесу 

1. Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком 

діяльності органів управління закладом, педагогічного колективу, органів 

учнівського самоврядування та психолого-педагогічної служби. 

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування 

закладу передбачено: 

• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного 

контролю відповідно до чинного законодавства; 

• організацію раціонального режиму освітнього процесу; проектування 

однозмінного робочого тижня з групами продовженого дня для школи І ступеня; 

• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності 

школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, заняття 

спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви); 

• організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров'я. 

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів 

закладу є контроль за станом їх здоров'я педагогічним колективом, здійснення 

профілактики та діагностики захворювань. 

4. Приділення особливої уваги пропаганді здорового способу життя серед 

учнівського та батьківського колективів, залучення дітей до регулярних занять 

фізичною культурою і спортом. Раціональне використання наявної матеріально-

технічної бази, ігрових й спортивних майданчиків. 

5. Організація змістовне дозвілля дітей під час канікул у шкільному таборі 

«Посмішка» та мовних таборах школи. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 
 

відповідно НУШ-1  
 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

1-Б 1-В 1-Д 1-Є 

Українська мова 5 5 5 5 

Математика 3 3 3 3 

Мистецтво 2 2 2 2 

Інтегрований курс  

«Я досліджую світ»  
(галузі:   

мовно-літературна (2), математична (1),  

природнича (2),  

технологічна (1),  

соціальна і здоров’язбережна (0,5),  

громадянська та історична (0,5) 

7 7 7 7 

Іноземна мова (англ.) 2 2 2 2 

Разом (без фізкультури) 19 19 19 19 

Варіативна складова всього годин  

Із них годин на:   
1 1 1 1 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Додаткові години     

Курси за вибором     

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
20 20 20 20 

Фізична культура 3 3 3 3 

Індивідуальні консультації та групові заняття: 

Школа друзів планети 0,5 0,5 0,5 0,5 

Логіка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 
23 23 23 23 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 

для 1 класу,  що  працюватиме  за  Інтегрованою освітньою системою для 

початкової школи Анжеліки Цимбалару 
 

Освітні галузі 
Навчальний 

предмет 

Кількість годин на 

тиждень  

 
 1-А, 1-Г класи 

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК  

Мови і літератури  
Українська мова 7 

Іноземна мова 2 

Математика Математика 5 

Природознавство  

Суспільствознавство 

Здоров’я і фізична 

культура 

Всесвіт 3 

Здоров’я і фізична 

культура 
Фізична культура* 3 

Мистецтво.  

Технології 

Арттехнології  
2 

Усього  19+3 

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК  

Додаткові години на предмети інваріантного 

складника / курси за вибором/ індивідуальні та 

групові заняття 

1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на 1 учня 

20 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантного і варіативного складників, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

23 

 

*Примітка. Години фізичної культури при визначенні гранично допустимого 

навантаження на 1 учня не враховуються, але обов’язково фінансуються. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 

 

відповідно НУШ - 2 
 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

2-Г 2-Є 2-Ж 

Українська мова 7 7 7 

Іноземна мова (англ.) 3 3 3 

Математика 4 4 4 

Я досліджую світ 

 (природнича, громадянська й історична, 

cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)  
 

3 3 3 

Технологічна 1 1 1 

Інформатична 1 1 1 

Мистецька 2 2 2 

Варіативна складова всього годин  

Із них годин на:   
1 1 1 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Додаткові години    

Курси за вибором    

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
22 22 22 

Фізична культура 3 3 3 

Індивідуальні консультації та групові заняття: 

Школа друзів планети 0,5 0,5 0,5 

Логіка 0,5 0,5 0,5 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 
25 25 25 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 

 для 2 класу,  що  працюватиме  за  Інтегрованою освітньою системою для 

початкової школи Анжеліки Цимбалару 
 

Освітні галузі 
Навчальний 

предмет 

Кількість годин на 

тиждень  

 
 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Д класи 

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК  

Мови і літератури  
Українська мова 7 

Іноземна мова 2 

Математика Математика 5 

Природознавство  

Суспільствознавство 

Здоров’я і фізична 

культура 

Всесвіт 3 

Здоров’я і фізична 

культура 
Фізична культура* 3 

Мистецтво  

Технології 

Інформатична  

Арттехнології  

4 

Усього  21+3 

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК  

Додаткові години на предмети інваріантного 

складника / курси за вибором/ індивідуальні та 

групові заняття 

1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на 1 учня 

22 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантного і варіативного складників, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

25 

 

*Примітка. Години фізичної культури при визначенні гранично допустимого 

навантаження на 1 учня не враховуються, але обов’язково фінансуються. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 
 

відповідно НУШ - 3 
 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

3-В 3-Г 3-З 

Українська мова 7 7 7 

Іноземна мова (англ.) 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Я досліджую світ 

 (природнича, громадянська й історична, 

cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)  
 

3 3 3 

Технологічна 1 1 1 

Інформатична 1 1 1 

Мистецька 2 2 2 

Разом (без фізкультури) 22 22 22 

Варіативна складова всього годин  

Із них годин на:   
1 1 1 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Додаткові години    

Курси за вибором    

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
23 23 23 

Фізична культура 3 3 3 

Індивідуальні консультації та групові заняття: 

Школа друзів планети 0,5 0,5 0,5 

Логіка 0,5 0,5 0,5 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 
26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 
 



47 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 

 для 3 класу,  що  працюватиме  за  Інтегрованою освітньою системою для 

початкової школи Анжеліки Цимбалару 
 

Освітні галузі 
Навчальний 

предмет 

Кількість годин на 

тиждень  

 
 

3-А, 3-Б, 3-Д, 3-Є, 3-Ж 

класи 

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК  

Мови і літератури  
Українська мова 7 

Іноземна мова 3 

Математика Математика 5 

Природознавство  

Суспільствознавство 

Здоров’я і фізична 

культура 

Всесвіт 3 

Здоров’я і фізична 

культура 
Фізична культура* 3 

Мистецтво  

Технології 

Інформатична  

Арттехнології  

4 

Усього  22+3 

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК  

Додаткові години на предмети інваріантного 

складника / курси за вибором/ індивідуальні та 

групові заняття 

1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на 1 учня 

23 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантного і варіативного складників, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

26 

 

 *Примітка. Години фізичної культури при визначенні гранично допустимого навантаження на 

1 учня не враховуються, але обов’язково фінансуються. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік 

школа І ступеня 
 

(таблиця розподілу навчального часу) 

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1 
 
 

Освітні 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д 4-Є 

Мови і 

літератури 

 

Українська мова, 

літературне читання 
7 7 7 7 7 7 

Іноземна мова (англ.) 2 2 2 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Природо-

знавство 

Природознавство 
2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Я у світі 
1 1 1 1 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  1 1 1 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 

Інформатика  1 1 1 1 1 1 

Здоров’я Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

Разом (без фізкультури) 21 21 21 21 21 21 

Варіативна складова всього годин  

Із них годин на:   
2 2 2 2 2 2 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Додаткові години       

Іноземна мова (англ.) 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Курси за вибором       

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
23 23 23 23 23 23 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

Індивідуальні консультації та групові заняття: 

       

Всього фінансується (без 

урахування поділу класів на 

групи) 

26 26 26 26 26 26 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиці 1, 10 
 
  

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д 5-Є 

Таблиця 1 Таблиця 10 Таблиця 1 Таблиця 10 Таблиця 10 Таблиця 10 

Мови і літератури 

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

Українська література 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ.) 3 3 3 3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 

Всесвітня історія - - - - - - 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Природознавство 

Природознавство 2 2 2 2 2 2 

Біологія - - - - - - 

Географія - - - - - - 

Технології 
Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 

Здоров’я Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

Разом (без фіз. культури) 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Варіативна складова всього годин 

Із них годин на: 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

            Додатковий час на навчальні предмети 

Психологія спілкування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Гранично допустиме навчальне 

навантаження  на одного учня 

28 28 28 28 28 28 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

Математика/Логіка (факультатив) 1  1   1 

Українська мова (факультатив)  1  1 1  

Англійська мова (факультатив) 1  1  1  

Уроки сталого розвитку 1 1  1  1 

  Християнська етика   1    

  Робототехніка   1   1  

  Польська мова    1  1 

   Всього  

  (без урахування поділу класів на групи) 

30 30 30 30 30 30 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиці 1, 10 
 
  

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 
6-А 6-Б 6-В 6-Г 6-Д 6-Є 

Таблиця 1 Таблиця 10 Таблиця 1 Таблиця 10 Таблиця 10 Таблиця 10 

Мови і літератури 

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

Українська література 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ.) 3 2 3 2 2 2 

Друга іноземна мова 

(польська, німецька) 
- 2 - 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Природознавство  
Біологія 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 

Здоров’я Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

Разом (без фіз. культури) 26,5 27,5 26,5 27,5 27,5 27,5 

Варіативна складова всього годин 

Із них годин на: 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

            Додатковий час на навчальні предмети 

Психологія спілкування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Англійська мова (з урах. поділу на групи) - 1+1 - 1+1 1+1 1+1 

  Гранично допустиме навчальне 

навантаження  на одного учня 

28 31 28 31 31 31 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

Математика/Логіка (факультатив)   1   1 

Українська мова (факультатив)   1  1  

Англійська мова (факультатив) 1      

Уроки сталого розвитку 1 1 1    

  Християнська етика    1   

  Робототехніка  1      

   Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

33 34 33 34 34 34 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10 
 
  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 
7-А 7-Б 7-В 7-Г 7-Д 7-Є 7-Ж 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Таблиця 

10 

Мови і літератури 

Українська мова  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ.) 2 2 2 2 2 2 2 

Друга іноземна мова 

(польська, німецька) 
2 2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 1 

Математика 
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2 

Геометрія  2 2 2 2 2 2 2 

Природознавство 

Біологія 2 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 2 2 2 

Фізика  2 2 2 2 2 2 2 

Хімія  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 

Здоров’я Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 

Разом (без фіз. культури) 29 29 29 29 29 29 29 

Варіативна складова всього годин 

Із них годин на: 

3 3 3 3 3 3 3 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

            Додатковий час на навчальні предмети 

Англійська мова (з урах. поділу на групи) 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

  Гранично допустиме навчальне 

навантаження  на одного учня 

32 32 32 32 32 32 32 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 
Математика/Логіка (факультатив) 1       

Українська мова (факультатив)  1      

Уроки сталого розвитку    1  1 1 

  Робототехніка    1  1   

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 

35 35 35 35 35 35 35 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиці 1, 10 
 

  

Освітні галузі 
Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

8-А 8-Б 8-В 8-Г 8-Д 8-Є 
Таблиця 1 Таблиця 1 Таблиця 1 Таблиця 1 Таблиця 10 Таблиця 1 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2 2 2 2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англ.) 3 3 3 3 2 3 

Друга іноземна мова 

(польська) 
- - - - 2 - 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 

Суспільст-

вознавство 

Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1 1 

Математика 
Алгебра  2 2 2 2 2 2 

Геометрія  2 2 2 2 2 2 

Природознавство 

Біологія 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 2 2 

Фізика 2 2 2 2 2 2 

Хімія 2 2 2 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 

Інформатика 2 2 2 2 2 2 

Здоров’я Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

Разом (без фіз. культури) 28,5 28,5 28,5 28,5 29,5 28,5 

Варіативна складова всього годин 

Із них годин на: 
3 3 3 3 3,5 3 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

            Додатковий час на навчальні предмети 

Англійська мова (з урах. поділу) - - - - 1+1 - 

Історія рідного краю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
32 32 32 32 32 32 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 
Математика/Логіка  (факультатив) 1  1    

Українська мова (факультатив)  0,5  0,5 1  

Англійська мова (факультатив)   1   1 

Біологія (факультатив)    1   

Географія (факультатив)  1     

Уроки сталого розвитку 0,5  0,5   0,5 

  Хімія   1     

  Інформатика      1 

  Фізика  1      

  Робототехніка     1   

Всього (без урах. поділу класів на групи) 34,5 34,5 34,5 34,5 36 34,5 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиці 1, 10 
 
 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

9-А 9-Б 9-Г 

Таблиця 10 Таблиця 10 Таблиця  1 

Мови і літератури 

Українська мова  2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 2 2 3 

Друга іноземна мова 

(польська) 
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 Мистецтво 1 1 1 

Математика 
Алгебра 2 2 2 

Геометрія 2 2 2 

Природо-знавство 

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 Основи здоров’я 1 1 1 

Разом (без фіз. культури) 31 31 30 

Варіативна складова всього годин 

Із них годин на: 
2 2 3 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

            Додатковий час на навчальні предмети 

Англійська мова (з урах. поділу) 1+1 1+1 - 

            Курси за вибором 

Історія рідного краю - - 0,5 
Гранично допустиме навчальне навантаження на 

одного учня 
33 33 33 

Фізична культура 3 3 3 
Англійська мова (факультатив)   2 

Уроки сталого розвитку   1 

 Всього (без урах. поділу  класів на групи) 36 36 36 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020/2021 навчальний рік 

школа ІІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиці 2, 3 
 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 
10-А  

математичний 

10-Б  

філологічний 

Інваріантна складова Таблиця  2, 3 Таблиця 2, 3 

Українська мова  2 4 

Українська  література 2 4 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англ.) 2 2 

Історія України  1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 2 

Математика  - 3 

Алгебра  6 - 

Геометрія  3 - 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1,5 

Фізика і астрономія 3 3 

Хімія 1,5 1,5 

Захист України 1,5 1,5 

Разом (без фізичної культури) 30 28 

Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 

Інформатика 2 2 

Мистецтво 1 1 

Варіативна складова всього годин, із них годин 

на:   

2 4 

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Курси за вибором:   

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 33 

Фізична культура 3 3 

Факультативи: 

Історія України (факультатив) 1 1 

Англійська мова (факультатив) 1 2 

Математика (факультатив)  1 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класів на групи) 

38 38 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2019/2020 навчальний рік 

школа ІІІ ступеня 
(таблиця розподілу навчального часу)    

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиці 2, 3 
 

 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

11-А  

математичний 

11-Б філологічний 

Усім класом Укр.мова та літ. Англ. мова 

Інваріантна складова Таблиця  2, 3 Таблиця 2, 3 

Українська мова  2 2 2  

Українська  література 2 2 2  

Зарубіжна література 1 1   

Іноземна мова (англ.) 2 2  3 

Історія України  1,5 1,5   

Всесвітня історія 1 1   

Математика  (алгебра, геометрія) - 3   

Алгебра  6 -   

Геометрія  3 -   

Біологія і екологія 2 2   

Географія 1 1   

Фізика і астрономія 4 4   

Хімія 2 2   

Захист України 1,5 1,5   

Разом (без фізичної культури) 29 23 4 3 

Вибірково-обов’язкові предмети 3 3   

Інформатика 2 2   

Мистецтво 1 1   

Варіативна складова всього годин, із 

них годин на:   

3 9   

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової  

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 33   

Фізична культура 3 3   

Факультативи: 

Українська мова (факультатив) 1    

Англійська мова (факультатив) 1    

Історія України (факультатив) 1    

Математика (факультатив)  1   

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 

38 38   
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РОЗДІЛ V 

Забезпечення навчальними програмами, підручниками та 

посібниками, рекомендованими МОН України 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
 

Таблиця 1 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня  

1-2 класи 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми Гриф МОН 

1.  Типова освітня програма для 

закладів загальної середньої 

освіти (під керівництвом 

Савченко О.Я.) 1-2 класи 

Затверджено рішенням Колегії Міністерства 

освіти і науки України від 22.02.2018 року; 

наказом МОН України №268 від 21.03.2018   

"Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів закладів 

загальної середньої освіти" 

2.  Освітню програму початкової 

освіти «На крилах успіху» для 

1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти 

Наказ МОН України №834 від 15.07.2016. 

Лист МОН України №1/9-344 від 

25.05.2018 "Про завершення експертизи 

освітніх програм". 
 

Таблиця 2 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня  

3 клас 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми Гриф МОН 

1. Типова освітня програма для 

закладів загальної середньої 

освіти (під керівництвом 

Савченко О.Я.) 3-4 класи 

Затверджено наказом МОН України №1461 

від 27.12.2018  "Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 3-4-х 

класів закладів загальної середньої освіти" 

2. Освітню програму початкової 

освіти «На крилах успіху» для 

1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти 

Наказ МОН України №834 від 15.07.2016. 

Лист МОН України №1/9-344 від 

25.05.2018 "Про завершення експертизи 

освітніх програм". 
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Таблиця 3 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 4 класи 

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584) 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи 

2.  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–

4 класів 

3.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класи 

4.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

5.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

6.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи  

7.  Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

8.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи 

9.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

10.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

11.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

12.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 

класи 

13.  Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання 1-4 класи  

14.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та спеціалізованих шкіл 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
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Таблиця 4 

Перелік навчальних програм  

для учнів школи ІІ ступеня 

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

№ 

п/п 
Назва навчальної програми Класи, в яких вивчають 

предмети 

1. Українська мова 5-9 

2. Українська література 5-9 

3. Біологія 6-9 

4. Всесвітня історія 6-9 

5. Географія 6-9 

6. Зарубіжна література 5-9 

7. Інформатика 5-9 

8. Історія України 5-9 

9. Математика 5-9 

10. Мистецтво 8-9 

11. Основи здоров’я 5-9 

12. Природознавство 5 

13. Трудове навчання 5-9 

14. Фізика 7-9 

15. Фізична культура 5-9 

16. Хімія 7-9 

17. Іноземні мови 5-9 

18. Російська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням українською 

мовою (початок вивчення з 5 класу) 

5-9 

 

Таблиця 5 
 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 
 

№ 

п/п 
Назва навчальної програми 

Рівень вивчення 

1. Українська мова Рівень стандарту 

2. Українська мова Профільний рівень 

3. Астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Яцківа Я. Я.) 

Рівень стандарту 

4. Біологія і екологія Рівень стандарту 

5. Всесвітня історія Рівень стандарту 

6. Всесвітня історія Профільний рівень 

7. Географія Рівень стандарту 

8.  Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

9. Зарубіжна література Рівень стандарту 
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10. Захист України Рівень стандарту 

11. Інформатика  Рівень стандарту 

12. Історія України Рівень стандарту 

13. Історія України Профільний рівень 

14. Історія: Україна і світ  (інтегрований курс) Рівень стандарту 

15. Математика  Профільний рівень 

16. Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

Рівень стандарту 

17. Мистецтво Рівень стандарту 

18. Технології  Рівень стандарту 

19. Українська література Рівень стандарту 

20. Українська література Профільний рівень 

21. Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 

Рівень стандарту 

22. Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Ляшенка О. І.) 

Рівень стандарту 

23. Фізична культура Рівень стандарту 

24. Хімія Рівень стандарту 

25. Іноземні мови Рівень стандарту 

26. Іноземні мови Профільний рівень 

 

Таблиця 6 

 

Перелік підручників та посібників, рекомендованими МОН України 

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, які обрали вчителі 

школи для навчання учнів  
 

К
л
ас

 Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника 

(навчального посібника) 

Найменування 

Підручника(навчального 

посібника) 

Найменування 

видавництва, рік видання 

 

 

Кількість 

Необ

хідно 

 

Фактич-

но 

 

1 Українська мова. 

Буквар 

Пономарьова К.І 

Українська мова. Буквар  

 (1-ша частина) 

Київ, УОВЦ «Оріон»,  

2018           191 270 

1 Українська мова. 

Буквар 

Пономарьова К.І 

Українська мова. Буквар 

 (2-га частина) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

 2018 191 270 

1 Англійська мова Мітчел Х.К. Англійська 

мова (з аудіосупроводом) 

Київ, Вид-во «Лінгвіст», 

2018 
191 270 

1 Математика Скворцова С.О., 

Онопрієнко О.В. 

Математика 

Харків, Вид-во «Ранок», 

2018 191 270 

1 Я досліджую світ Бібік Н.М.,Бондарчук Г.П. 

Я досліджую світ 

(Інтегрований курс) (1-ша 

частина) 

Харків, Вид-во «Ранок», 

2018 
191 270 

1 Я досліджую світ Бібік Н.М.,Бондарчук Г.П. Харків, Вид-во «Ранок», 191 270 
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Я досліджую світ 

(Інтегрований курс) (2-га 

частина) 

2018 

1 Мистецтво Кізілова Г.О.,Шулько О.А. 

Мистецтво (Інтегрований 

курс) 

Тернопіль, «Астон», 

2018 191 270 

2 Українська мова Пономарьова К. І. 

Українська мова та читання 

(1-ша частина) 

Київ,УОВЦ «Оріон», 

2019 214 269 

2 Українська мова Савченко О.Я. Українська 

мова та читання (2-га 

частина)  

Київ,УОВЦ «Оріон», 

2019 214 268 

2 Математика Скворцова С.О. 

Математика 

Харків, Вид-во «Ранок», 

2019 
214 

269 

 

2 Я у світі Грущинська І. В. Я 

досліджую світ (1-ша 

частина) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

2019 214 269 

2 Я у світі Морзе Н. Я досліджую світ 

(2-га частина) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

 2019 
 214 269 

2 Англійська мова Мітчелл Г.К. Англійська 

мова 

Київ, Вид-во «Лінгвіст», 

2019 
214 269 

2 Мистецтво Калініченко О. В. 

Мистецтво (інтегров. курс) 

Київ, Вид. дім «Освіта». 

2019 
214 269 

3 Українська мова  Пономарьова К. І. 

Українська мова та читання 

(1-ша частина) 

Київ,УОВЦ «Оріон»,  

2020 

 

253 259 

3 Українська мова Савченко О.Я. Українська 

мова та читання (2-га 

частина) 

Київ, УОВЦ «Оріон»,  

2020 253 259 

3 Англійська мова Мітчел Г.К. Англійська 

мова 

Київ, Вид-во «Лінгвіст», 

2020 
253 266 

4 Трудове навчання Вереміійчик Трудове 

навчання 

Київ «Генеза»,2015 

193 216 
4 Трудове навчання Вереміійчик Трудове 

навчання 

Київ «Генеза»,2016 

4 Інформатика Коршунова Інформатика Київ «Генеза»,2015 
193 216 

4 Інформатика Коршунова Інформатика Київ «Генеза»,2016 

4 Музичне 

мистецтво 

Аристова Музичне 

мистецтво 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2015 
 

 

193 

 

 

216 
4 Музичне 

мистецтво 

Аристова Музичне 

мистецтво 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2016 

4 Образотворче 

мистецтво 

Резніченко Образотворче 

мистецтво 

Тернопіль «Богдан»,2015 
 193   121 

4 Я у світі Беденко Я у світі Тернопіль «Богдан»,2015 
193 121 

4 Я у світі Беденко Я у світі Тернопіль «Богдан»,2015 

4 Природознавство Гільберг Природознавство Київ «Генеза»,2015  

193 

 

216 4 Природознавство Гільберг Природознавство Київ «Генеза»,2016 

4 Математика Богданович Математика Київ «Генеза»,2015  

193 

 

216 4 Математика Богданович Математика Київ «Генеза»,2016 

4 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ «Генеза»,2015  

 

 

75 4 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ «Генеза»,2015 
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4 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ «Генеза»,2016 193 142 

4 Літературне 

читання 

Савченко Літературне 

читання 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2015  

193 

 

68 

4 Літературне 

читання 

Савченко Літературне 

читання 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2016 
148 

4 Основи здоров'я Гнатюк Основи здоров'я Київ «Генеза»,2015 
193 216 

4 Основи здоров'я Гнатюк Основи здоров'я Київ «Генеза»,2016 

4 Українська мова Вашуленко Українська 

мова 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2016 
193 

147 

4 Українська мова Вашуленко Українська 

мова 

Київ,Вид.дім«Освіта», 

2015 
69 

 
Таблиця 7 

 

Перелік підручників та посібників, рекомендованими МОН України 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, які обрали вчителі 

школи для навчання учнів  

 

К
л
ас

 Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника 

(навчального посібника) 

Найменування 

Підручника(навчального 

посібника) 

Найменування 

видавництва, рік видання 

 

 

Кількість 

Необ

хід 

но 

 

Факти 

чно 

 

5 Українська мова Заболотний Українська мова Київ, «Генеза», 2018 194 225 

5 Українська 

література 

Авраменко Українська 

література 

Київ, «Грамота», 2018 
194 225 

5  Зарубіжна 

література 

Ніколенко Світова література Київ, «Грамота», 2013 
194 206 

5 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ, «Генеза», 2018 194 227 

5 Польська мова Біленька – Свистович Л.В. 

Польська мова 

Чернівці, «Буктрек», 

2018 
- 150 

5 Вступ до історії Власов Вступ до історії Київ, «Генеза», 2018 194 228 

5 Математика Мерзляк Математика Харків, «Гімназія», 2018 194 225 

5 

 

Інформатика Ривкінд Інформатика Київ, «Генеза», 2019 
194 227 

5 Природознавство Ярошенко Природознавство Київ, Вид-во «Світоч», 

2018 
194 247 

5 Основи здоров'я  БойченкоТ.С.Основи здоров'я  Київ, «Генеза», 2018 194 255 

6 Українська мова Заболотний Українська мова Київ «Генеза»,2014 189 222 

6 Українська 

література 

Авраменко Українська 

література 

Київ «Грамота»,2014 
189 218 

6 Світова 

література Ніколенко Світова література 

Київ «Грамота»,2014 
189 221 

6 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ «Генеза»,2014 189 216 

6 

 

Німецька мова Сидоренко Німецька мова (2-й 

рік)  

Київ «Грамота»,2014 
34 35 

6 

 

Польська мова Біленька-Свистович Польська 

мова 

Чернівці, «Букрек», 2014 
94 - 

6 Всесвітня історія Щупак Всесвітня історія 

України (інтегр. курс) 

Київ, УОВЦ «Оріон»,  

2019 
189 273 

6 Математика Мерзляк Математика Харків «Гімназія»,2014 189 221 
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6 Інформатика Ривкінд Інформатика Київ «Генеза»,2019 189 272 

6 Географія Гільберг Географія Київ «Грамота»,2014 189 222 

6 Біологія Остапченко Біологія Київ «Генеза»,2014 189 223 

6 Основи здоров'я Бех Основи здоров'я Київ «Алатон»,2014 189 223 

6 Трудове навчання 

( для дів.) 

Сидоренко Трудове навчання ( 

для дів.) 

Харків «Сиція»,2014 

189 

54 

6 Трудове навчання 

( для дів.) 

Ходзицька Трудове навчання 

(для дів.) 

Кам.-Подільській 

Аксіома ,2014 
54 

6 Трудове навчання 

(для хл.) 

Терещук Трудове навчання 

(для хл.) 

Київ «Генеза»,2014 
45 

6 Трудове навчання 

(для хл.) 

Сидоренко Трудове навчання ( 

для хл.) 

Харків «Сиція»,2014 
46 

6 

 

 

Образотворче 

мистецтво Железняк  

Образотворче мистецтво 

Київ «Генеза»,2014 

189 222 

6 Мистецтво Мистецтво (інтегр. курс) Київ, «Світоч», 2014 189 19 

6 Музичне 

мистецтво 

Кондратова Музичне 

мистецтво 

Тернопіль «Богдан»,2014 
189 222 

7 Українська мова Заболотний Українська мова Київ «Генеза»,2015 
207 

 

216 7 Українська мова Заболотний Українська мова Київ «Генеза»,2016 

7 Українська 

література 

Міщенко Українська 

література 

Київ «Генеза»,2015 

207 
 

162 7 Українська 

література 

Міщенко Українська 

література 

Київ «Генеза»,2016 

7 Історія України Гісем Історія України Харків «Ранок»,2015 
207 

 

164 7 Історія України Гісем Історія України Харків «Ранок»,2016 

7 Всесвітня історія Гісем Всесвітня історія Харків «Ранок»,2015 207 167 

7 Фізика Бар'яхтар Фізика Харків «Ранок»,2015 207 165 

7 Хімія Григорович Хімія Харків «Ранок»,2015 207 165 

7  Біологія Остапченко Біологія Київ «Генеза»,2015 
207 164 

7  Біологія Остапченко Біологія Київ «Генеза»,2016 

7 Геометрія Істер Геометрія Київ «Генеза»,2015 
207 162 

7 Геометрія Істер Геометрія Київ «Генеза»,2016 

7 Алгебра Істер Алгебра Київ «Генеза»,2015 207 164 

7 Образотворче 

мистецтво 

Папіш Образотворче 

мистецтво 

Київ «Грамота»,2015 

207 

 

 

162 
7 Образотворче 

мистецтво 

Папіш Образотворче 

мистецтво 

Київ «Грамота»,2016 

7 Музичне 

мистецтво 

Кондратова Музичне 

мистецтво 

Тернопіль «Богдан»,2015 
207 123 

7 Зарубіжна 

література 

Волощук Зарубіжна 

література 

Київ «Генеза»,2015 

207 
 

164 7 Зарубіжна 

література 

Волощук Зарубіжна 

література 

Київ «Генеза»,2016 

7 Англійська мова 

(7рік навч.) 

Несвіт Англійська мова  

(7-рік) 

Київ «Генеза»,2015 

207 
 

164 7 Англійська мова 

(7рік навч.) 

Несвіт Англійська мова  

(7-рік) 

Київ «Генеза»,2016 

7 Основи здоров'я Поліщук Основи здоров'я Київ «Грамота»,2015 
207 

 

164 7 Основи здоров'я Поліщук Основи здоров'я Київ «Грамота»,2016 

7 Трудове навчання Терещук Трудове навчання ( Київ «Генеза»,2015 207 90 
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( для хл.) для хл.) 

7 Трудове навчання 

( для хл.) 

Терещук Трудове навчання ( 

для хл.) 

Київ «Генеза»,2016 

7 Трудове навчання 

(для дів.) 

Мачача Трудове навчання (для 

дів.) 

Харків «Сиція»,2015 
36 

7 Інформатика Ривкінд Інформатика  Київ «Генеза»,2015 
207 164 

7 Інформатика Ривкінд Інформатика  Київ «Генеза»,2016 

7 

 

Географія 

Бойко Географія 

Харків «Сиція»,2016 
207 170 

7 Польська мова Біленька-Свистович Польська 

мова 

Чернівці, «Букрек», 2016 
140 - 

7 Німецька мова Сидоренко Німецька мова (3-й 

рік навч.) 

Київ, «Грамота», 2015 
29 - 

8 Всесвітня історія Гісем Всесвітня історія Харків « Ранок»,2016 177 189 

8 Англійська мова Несвіт Англійська мова Київ «Генеза»,2016 177 180 

8 Геометрія Істер Геометрія Київ «Генеза»,2016 177 190 

8 Алгебра Істер Алгебра Київ «Генеза»,2016 177 190 

8 Фізика Бар'яхтар Фізика Харків « Ранок»,2016 177 188 

8 Інформатика Ривкінд Інформатика Київ «Генеза»,2016 177 189 

8 Зарубіжна 

література 

Волощук Зарубіжна 

література 

Київ «Генеза»,2016 
177 185 

8 Історія України Гісем Історія України 

(поглиб.вивч.) 

Харків « Ранок»,2016 
- 36 

8 Історія України Гісем Історія України  Харків « Ранок»,2016 177 154 

8 Трудове навчання 

(тех.види праці) 

Гащак Трудове навчання 

(тех.види праці) 

Київ «Генеза»,2016 
90 85 

8 Трудове навчання 

(обслуг.праця) 

Мачача Трудове навчання 

(обслуг.праця) 

Харків ФОЛІО,2016 
87 103 

8 Основи здоров'я Поліщук Основи здоров'я Київ «Грамота», 2016 177 189 

8 Географія Кобернік Географія Київ «Літера» ЛТД,2016 177 190 

8 Українська 

література 

Коваленко Українська 

література 

Київ УОВЦ 

«Оріон»,2016 
177 219 

8 Хімія Григорович Хімія Харків « Ранок»,2016 177 183 

8 Українська мова Заболотний Українська мова Київ «Генеза»,2016 177 190 

8 Мистецтво Кондратова Мистецтво Тернопіль, Богдан,2016 177 187 

8 Біологія Матяш Біологія Київ «Генеза»,2016 177 189 

9 Українська мова Авраменко Українська мова Київ « Грамота», 2017 103 215 

9 Українська 

література 

Авраменко Українська 

література 

Київ « Грамота», 2017 
103 215 

9 Зарубіжна 

література 

Ковбасенко Зарубіжна 

література 

Київ «Літера» ЛТД, 2017 
103 215 

9 Англійська мова Любченко Англійська мова (9 

-й рік навч) 

Харків «Основа», 2017 
103 215 

9 Російська мова Самонова Русский язык Київ «Генеза», 2017 - 117 

9 Німецька мова Сотникова Німецька мова (5-й 

р.навч.) 

Харків « Ранок»,2017 
- 34 

9 Польська мова   Войцева Польська мова   

(9 -й рік навч) 

Чернівці «Букрек», 2017 
70 100 

9 Історія України Гісем Історія України Харків « Ранок»,2017 103 185 

9 Всесвітня історія Гісем Всесвітня історія Харків « Ранок»,2017 103 185 

9 Основи Святокум Основи Харків « Ранок»,2017 103 215 
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правознавства правознавства 

9 Алгебра Істер Алгебра Київ «Генеза»,2017 103 181 

9 Алгебра Мерзляк Алгебра 

(поглиблений курс) 

Харків «Гімназія»,2017 
- 34 

9 Геометрія Істер Геометрія Київ «Генеза»,2017 103 181 

9 Геометрія Мерзляк  Геометрія 

(поглиблений курс) 

Харків «Гімназія»,2017 
- 34 

9 Інформатика Ривкінд Інформатика Київ «Генеза»,2017 103 215 

9 Фізика Бар'яхтар Фізика Харків « Ранок»,2017 103 215 

9 Хімія Григорович Хімія Харків « Ранок»,2017 103 215 

9 Біологія Остапченко Біологія Київ «Генеза»,2017 103 215 

9 Географія Кобернік Географія Кам. – Подільский 

Абетка,2017 
103 215 

9 Основи здоров'я Поліщук Основи здоров'я Київ « Грамота», 2017 103 215 

9 Мистецтво Масол Мистецтво Київ,Вид.дім «Освіта», 

2017 
103 215 

9 Трудове навч. 

(обслуг праця) 

Мачача Трудове навч. (обслуг 

праця) 

Харків «Сиція»,2017 
54 110 

9 Трудове навч. 

(техн.праця) 

Гащак Трудове навч. 

(техн.праця)  

Київ «Генеза»,2017 
49 105 

 
Таблиця 8 

 

Перелік підручників та посібників, рекомендованими МОН України 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, які обрали вчителі 

школи для навчання учнів  
 

К
л
ас

 Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника 

(навчального посібника) 

Найменування 

Підручника(навчального посібника) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

 

 

Кількість 

Не

об 

хід

но 

 

Фак 

тич 

но 

 

10 Українська 

мова 

Авраменко О.М. Українська мова 

(рів.стандарту) 

Київ, «Грамота», 2018 
36 62 

10 Українська 

мова 

Ворон А.А.,Солопенко В.А. 

Українська мова (профільний рівень) 

Київ, Вид. дім 

«Освіта», 2018 
36 39 

10 Українська 

література 

Коваленко Л.Т. Українська 

література (рів.стандарту) 

Київ, УОВЦ «Оріон» 

2018 
36 70 

10 Українська 

література 

Слоньовська О.В. Українська 

література (профільний рівень) 

Київ, Літера ЛТД, 

2018 
36 41 

10 Зарубіжна 

література 

Ніколенко О.М. Зарубіжна література 

(рів.стандарту) 

Київ, «Грамота», 2018 
72 

10

0 

10 Англійська 

мова 

Карп'юк О.Д. Англійська мова (10-й 

рік навч. (рів.стандарту) 

Тернопіль, Вид-во 

«Астон», 2018 
72 62 

10 Англійська 

мова 

Калініна Л.В. Англійська мова  

( 10 –й профільний рівень) 

 Київ, «Генеза», 2018 
- 31 

10 Історія України Струкевич О.К. Історія України 

(рів.стандарту) 

Київ, «Грамота», 2018 
72 62 

10 Історія України Власов В.С. Історія України 

(профільний рівень) 

Київ, «Літера» ЛТД, 

2018 
- 31 
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10 Всесвітня 

історія 

Щупак І.Я. Всесвітня історія 

(рів.стандарту) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

2018 
72 62 

10 Всесвітня 

історія 

Гісем О.М. Всесвітня 

історія(профільний рівень) 

Харків, Вид-во 

«Ранок», 2018 
- 31 

10 Громадянська 

освіта 

Бакка Т.В. Громадянська освіта 

(інтегрований курс, рів.стандарту) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

2018 
72 93 

10 Алгебра Мерзляк А.Г. Алгебра Іі початки 

аналізу (профільний рівень) 

Харків «Гімназія»,   

2018 
36 31 

10 Геометрія МерзлякА.Г. Геометрія (профільний 

рівень) 

Харків, «Гімназія»,  

2018 
36 31 

10 Математика МерзлякА.Г. Математика 

(рів.стандарту) 

Харків, «Гімназія»,  

2018 
36 62 

10 Інформатика  Ривкінд Й.Я. 

Інформатика(рів.стандарту) 10-11 кл. 

Київ, «Генеза», 2019 
72 

18

1 

10 

 

Фізика 

Бар'яхтарВ.Г. Фізика (рів.стандарту) 

Харків, Вид-во 

«Ранок», 2018 
72 93 

10 

 

Хімія 

Савчин М. М. Хімія (рів. стандарту) 

Київ, «Грамота», 2018 
72 92 

10 Біологія Остапченко Л. І. Біологія (рівень 

стандарту) 

Київ, «Генеза», 2018 
72 92 

10 Географія 

БойкоВ.М. Географія (рів.стандарту) 

Київ, Ірпінь: ТОВ 

«Перун», 2018 
72 93 

10 Захист 

Вітчизни 

Гарасимів І.М. Захист Вітчизни 

(рів.стандарту) 

Тернопіль, «Астон», 

2018 
36 46 

10 Захист 

Вітчизни  

Гудима А.А. Захист Вітчизни (рівень 

стандарту «Основи медичних знань) 

Тернопіль, «Астон», 

2018 
36 46 

10 Технології ХодзицькаІ.Ю. Технології 

(рів.стандарту) 

Харків, Вид-во 

«Ранок», 2019 
72 71 

10 Мистецтво Масол Л.М. Мистецтво (рів. 

стандарту, профільний рівень) 10-11 

кл. 

Київ, Вид. дім 

«Освіта», 2019 72 
14

9 

11 Українська 

мова 

Авраменко О.Українська мова 

(рівень стандарту) 

Київ, «Грамота», 2019 
33 62 

11 Українська 

мова 

Ворон А.А. Українська мова (проф. 

півень) 

Київ, Вид. дім 

«Освіта». 2019 
31 37 

11 

 

Українська 

література 

Авраменко О. Українська література 

(рів. стандарту) 

Київ, «Грамота», 2019 
33 62 

 

11 

Українська 

література 

Слоньовська О. В. Українська 

література (проф. рівень) 

Київ, «Літера» ЛТД, 

2019 
31 34 

11 

 

Зарубіжна 

література 

Ковбасенко Ю І. Зарубіжна 

література (рів. стандарту) 

Київ, «Літера» ЛТД, 

2019 
72 

10

3 

11 Англійська 

мова 

Карп'юк О. Д. Англійська мова (11-й 

р.н.), (рів. стандарту) 

Тернопіль, 

«Астон»,2019 
33 

66 

 

11 Англійська 

мова 

Калініна Л. В. Англійська мова (11-й 

р.н.) (проф. рівень) 

Київ. «Генеза», 2019 
31 38 

11 

 

Історія України Струкевич  О. Історія України (рівень 

стандарту) 

Київ, «Грамота», 2019 
64 73 

11 

 

Історія України Власов В. С. Історія України (прф. 

рівень) 

Київ, «Літера» ЛТД, 

2019 
- 35 

11 Всесвітня 

історія 

Щупак І. Я.  Всесвітня історія (рів. 

стандару) 

Київ, УОВЦ «Оріон», 

2019 
64 72 



66 
 

11 

 

Всесвітня 

історія 

Ладиченко Т. В. Всесвітня історія 

(проф. рівень) 

Київ, «Генеза», 2019 
- 36 

11 Правознавство Васильків І. Д. Правознавство (проф. 

рівень) 

Тернопіль, «Астон», 

2019 
64 

10

1 

11 Математика Мерзляк А. Г. Математика (рів. 

стандарту) 

Харків, 

«Гімназія»,2019 
31 68 

11 Алгебра Мерзляк А. Г. Алгебра і початки 

аналізу (прф. рівень) 

Харків, 

«Гімназія»,2019 
33 36 

11 Геометрія Мерзляк А. Г.  Геометрія (прф. 

рівень) 

Харків, «Гімназія», 

 2019 
33 36 

11  Інформатика Ривкінд Інформатика 10-11 кл. 

(рівень стандарту) 

Київ, «Генеза», 2019 
64 

18

1 

11 Хімія Савчин Н. М. Хімія (рівень 

стандарту) 

Київ, «Грамота», 2019  
64 

10

1 

11 Фізика Бар'яхтар В. Г.  Фізика (рів. 

стандарту) 

Харків, Вид-во 

«Ранок» 
64 

10

6 

11 Біологія Остапченко Л. І. Біологія (рів.  

стандарту) 

Київ «Генеза»,2019 
64 

10

0 

11 Географія 

Кобернік С. Г. Географія (рів. 

стандарту) 

Кам'янець-

Подільський, 

«Абетка», 2019 

64 97 

11 Астрономія Пришляк М. П. Астрономія (рівень 

стандарту) 

Харків, Вид-во 

«Ранок», 2019 
64 

10

5 

11 

 

Захист 

Вітчизни 

Гудима А. А.Захист Вітчизни 

(хлопці) (рівень стандарту) 

Тернопіль,  «Астон», 

2019 
32 

 

47 

11 Захист 

Вітчизни 

Гудима А. А. Захист Вітчизни. 

Основи медичних знань (рів. 

стандарту) 

Тернопіль, «Астон», 

2019 32 49 
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РОЗДІЛ VІ 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище,   

ім’я, 

по  батькові 

 

 

 

 

Посада 

Назва  

навчального 

закладу, 

який 

закінчив, рік 

 

С
п

ец
. 
за

  

о
д

ер
ж

ан
о
ю

  

о
св

іт
о
ю

 

  

К
в
ал

іф
ік

ац
ій

н
а 

к
ат

ег
о
р
ія

, 
  
зв

ан
н

я 

  
К

у
р
со

в
а 

 

п
ер

еп
ід

го
то

в
к
а,

 р
ік

 

   

А
те

ст
ац

ія
, 

р
ік

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

  
ст

аж
  

п
ед

аг
о
гі

ч
н

о
ї 

  

р
о
б

о
ти

 

   

Я
к
и

й
  
 п

р
ед

м
ет

  
  

в
и

к
л
ад

ає
 

   

П
р
и

м
іт

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Кононенко 

Жанна 

Василівна 

Директ

ор 
ЖДПІ,  1994 

ДВНЗ 

Університет 

психології 

та 

менеджмент

у освіти, 

2012 

Вч. хімії, 

біології 

Керівник 

підпр., 

установи та 

організації 

(у сфері 

освіти та 

вир. 

навчання) 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2019 

25 

хімі

я, 

біол

огія 

 

Вч. 

хімії 
2020 2019 

2.  

Журавська 

Оксана 

Володимирівна 

Заст. 

дир. 

ЖДПІ 

1998 

Вч. укр. 

мови, 

літератури 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2017 

21 

укр. 

мова

, 

літе

рат. 

 
Вч. 

укр. 

мови 

та літ. 

2020 2016 

3.  

Левандовська 

Ірина 

Геннадіївна 

Заст. 

дир. ЖДПІ 

1987 
Вч. математ. 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2019 

31 
інфо

рм. 
 

Вч.інф

орм. 
2020 2016 

4.  
Ковтуненко 

Ольга Іванівна 

Заст. 

дир ЖДУ 

2012 
Вч. історії ІІ 

2020 - 

8 
істо

рія 
 

Вч. 

історії 
2020 2018 

5.  

Ярошинська 

Інна 

Миколаївна 

Заст. 

дир. 

Коростиш. 

пед. 

училище 

1996 

ЖДПІ  2002 

Вч. початк. 

класів 

Вч. укр. 

мови та літ. 

Вища, 

«вч-

.метод» 

- - 

23 

поч. 

клас

и 

 
Вчител

ь 
2020 2017 

6.  

Піонтківська 

Вікторія 

Георгіївна 

Заст. 

дир. 

Кам’ян.-

Поділ. ДПІ 

1988 

Вч. рос. 

мови, 

літератур 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2016 

31 

рос. 

мова 

світ. 

літ. 

 
Вч. 

світ. 

літ. та 

рос. 

мови 

2020 2019 

7.  
Пєнишев 

Олександр 

 

Вчитель 

Уссурійське 

вище 

ком. такт. 

автомоб. 

Вища, 

«вч-
2020 2016 25 ЗВ  
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Вікторович училище 

1990, 

Нац.ПУ ім. 

Драгоманова 

2006 

військ, 

вч. фіз. 

культ., 

кер.спорт. 

секцій 

.метод» 

8.  
Гайова Тетяна 

Анатоліївна 

Пр. 

психол

ог 

ЖДПІ 

1984, 2006 

Вч. 

математ., 

пр. психолог 

Вища 2020 2020 35 

пр. 

псих

. 

 

9.  
Грабовська 

Лілія Сергіївна 

Соц. 

пед 
ЖДУ 2007 Психолог ІІ 2020 2020 9 

соц.

пед 
 

Практ. 

псих. 
 

10.  
Кузнєцова 

Ірина 

Василівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1996 

Вч. укр. 

мови, літер. 
Вища 2020 2020 20 

5-Г 

клас 
 

11.  
Левандовська 

Людмила 

Василівна 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1983 

Вч. укр. 

мови, 

літератур 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2020 37 
8-Д 

клас 
 

12.  
Покотило 

Лариса 

Олександрівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1984 

Вч. рос. 

мови, 

літератури 

Вища 2020 2018 35 
6-Г 

клас 
 

13.  
Попатенко 

Неля 

Станіславівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1988 

Вч. укр. 

мови, 

літерат. 

Вища, 

«вч-

метод.» 

2020 2020 28 
8-Г 

клас 
 

14.  
Сологуб Ольга 

Петрівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1983 

Вч. укр. 

мови, 

літератури 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2018 41 

укр. 

мова

, 

літе

рат. 

 

15.  
Таранець 

Лариса 

Федорівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1994 

Вч. укр. 

мови, 

літератури 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2018 24 

укр. 

мова

, 

літе

рат. 

 

16.  
Хімічук  

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1999 

Вч. укр. 

мови, 

літератур 

І 2020 2019 20 
7-Г 

клас 
 

17.  
Шевчук 

Олена 

Вікторівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1996 

Вч. укр. 

мови, 

літератури 

Вища 2020 2020 25 

укр. 

мова

, 

літе

рат. 

 

18.  
Левицька 

Тетяна 

Володимирівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1991 

Вч. рос. 

мови, 

літератури 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2019 28 
світ. 

літ. 
 

19.  
Міняйло 

Валентина 

Василівна 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1985 

Вч. рос. 

мови, 

літератури 

Вища 2020 2017 40 

9-Г 

клас

при

лу 

 

 

20.  
Михайловська 

Ірина 
Вчитель 

ЖДПУ 

2002 

Вч. нім. 

мови та зар. 
І 2020 2018 15 

світ. 

літ. 
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Валентинівна літ. 

21.  
Река Зоя 

Василівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1992 

Вч. рос. 

мови, 

літератури 

 

ІІ 
2020 2019 24 

світ. 

літ. 
 

22.  
Розбіцька-

Голуб Вікторія 

Йосипівна 

Вчитель 

ЖДУ 

2005 

Педагогічни

й вуз у 

Польщі 

Вч. 

польської 

мови 

Вища 2020 2016 26 

поль

ська 

мова 

 

23.  
Водотиєць  

Тетяна 

Сергіївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1984 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2017 34 
5-Б 

клас 
 

24.  
Дідківський 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 
ЖДПІ 

1995 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2019 24 
8-Є 

клас 
 

25.  
Домс  Світлана 

Володимирівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1991 

Вч. матем., 

фізики 

Вища 

„вч.-

метод.” 

2020 2018 25 
8-В 

клас 
 

26.  
Зінов’єва   

Валентина 

Петрівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1980 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2019 39 
мате

м. 
 

27.  
Зощак  Надія 

Олександрівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

2002 

Вч. матем., 

фізики 
І 2020 2019 17 

5-Є 

клас 
 

28.  
Ілющенко 

Тетяна 

Шотівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1991 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2018 28 

11-

А 

клас 

 

29.  
Ковальчук 

Олена Іванівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1990 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2017 29 11-Б  

30.  
Копєйчик 

Лариса 

Володимирівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1993 

Вч. матем., 

фізики 
Вища 2020 2019 25 

5-В 

клас 
 

31.  
Опанасюк 

Анатолій 

Миколайович 

Вчитель 
ЖДПІ 

1998 

Вч. фізики, 

інформ, 

технолог. 

Вища 

«вч.- 

метод» 

2020 2019 22 

фізи

ка 

інфо

р.  

 

32.  
Прилуцька 

Еллада 

Петрівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1991 

Вч. матем., 

фізики 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2018 28 

10-

А 

клас 

 

33.  
Руденко 

Світлана 

Вікторівна 

Вчитель 
ЖДПУ 

2002 

Вч. матем., 

фізики, 

технолог. 

Вища 2020 2016 17 
7-Д 

клас 
 

34.  
Башманівська 

Ірина 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДПУ 

1999 

Вч. укр., 

англ. мови 
Вища 2020 2020 20 

9-Б 

клас 
 

35.  
Панченко 

Олена 

Володимирівна 

Вчитель ЖДУ 2011 
Вч. укр., 

анг.мови 
ІІ 2020 - 8 

англ

. 

мова 

 

36.  
Воротнікова 

Світлана 

Дмитрівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1994 

Вч. рос. 

мови та літ, 

англ. мови 

Вища 2020 2019 25 

англ

. 

мова 
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37.  
Галамай 

Анжеліка 

Олегівна 

Вчитель 
ЖДПУ 

200 

Вч. укр., 

англ. мови 
І 2020 2019 18 

англ

. 

мова 

 

38.  
Гарбуза Ірина 

Петрівна 
Вчитель 

ЖДУ 

2006 

Вч. англ. 

мови та., літ 
Спец. 2020 - 14 

7-Є 

клас 
 

39.  
Зарембицька 

Альбіна 

Василівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2000 

Вч. укр. 

мови і літ. та 

анг. мова 

І 2020 2019 19 
5-Д 

клас 
 

40.  
Кондратюк 

Анна 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДУ 

2007 

Вч. англ., 

нім. мови та 

зар. літ 

ІІ 2020 2017 5 
6-Є 

клас 
 

41.  
Кравчук 

Оксана 

Леонідівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2008 

Вч. англ. та 

нім. мови, 

зар. літ 

ІІ 2020 2019 11 
7-Ж 

клас 
 

42.  
Лавренчук 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДУ 

2006 

Вч. англ. та 

нім. мови, 

зар. літ. 

ІІ 2020 2020 14 
7-А 

клас 
 

43.  
Андрощук 

Ірина 

Леонідівна 

Вчитель 

Київс. 

Націон. 

університет 

ім..Т.Г.Шевч

енка 

Вч. географії ІІ 2020 2018 7 
7-В 

клас 
 

44.  
Білякова 

Валентина 

Іванівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1975 

Вч. біології 

та хімії 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2020 44 

біол

ог. 

При

рода 

 

 

45.  
Гаврилюк 

Людмила 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

2002 

Вч. біології, 

ОМЗ, основ 

здор. 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2020 16 

біол

ог., 

ОМ

З 

Осн. 

здор

. 

 

46.  
Глушенко 

Олена 

Михайлівна 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1994 

Вч. 

географії,  

біології 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2018 25 
8-Б 

клас 
 

47.  
Луцак  Тетяна 

Леонідівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1998 

Вч. біології, 

осн.здор. 
І 2020 2019 21 

біол

огія, 

осн. 

здор

. 

 

48.  
Мостіпака 

Ллілія 

Олександрівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2004 

Вч. біологія 

і хімії 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2019 16 
6-А 

клас 
 

49.  
Ташкевич 

Галина 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1999 

Вч. біології, 

природи 

осн.здор. 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2020 28 

біол

огія, 

осн. 

здор

., 

 

50.  Федоренко Вчитель ЖДПІ Вч. Вища, 2020 2020 21 10-Б  
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Ярослава 

Миколаївна 

1998 хімії, 

природи 

«ст. 

вч.» 

клас 

51.  
Ксьондзик 

Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1991 

Вч. історії, 

суспільств. і 

рад .права 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2020 28 

7-Б 

клас 

 

 

52.  
Петруньок 

Оксана 

Василівна 

Вчитель 

Чернігівськи

й 

ДПІ 

1990 

Вч. історії, 

правозн. Та 

сусп. наук 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2020 29 
8-А 

клас 
 

53.  
Шкідченко 

Катерина 

Борисівна 

Вчитель 

Харківський 

ДУ 

1999 

Вч. історії та 

сусп..-політ. 

дисц. 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2017 20 
6-Д 

клас 
 

54.  
Булигін Олег 

Борисович 
Вчитель 

Кам’ян.-

Поділ. ДПІ 

2013 

Вч. 

фіз. вих. 
Спец. 2020 2018 16 

фізк

ульт

. 

 

55.  
Загоруйко 

Андрій 

Олександрович 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

2007 

Викладач 

фіз.вих. 
І 2020 2019 16 

фізк

ульт

. 

 

56.  
Марков Юрій 

Федорович 
Вчитель 

Ізмаїльський 

державний 

гуманітарни

й 

університет 

Вч. 

фіз. культ, 

допризивної 

підготовки і 

валеології, 

орг. турист. 

роботи 

ІІ 2020 2017 13 

фізк

ульт

. 

 

57.  
Миколайчук 

Дмитро 

Олександрович 

Вчитель 

Національни

й ун-т 

фіз.вих. і 

спорту 

1999 

Викладач 

фіз.вих. 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2018 20 

фізк

ульт

. 

 

58.  
Горбунов 

Юрій 

Вікторович 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1991 

Вч. загально 

технічних 

дисц. 

ІІ 2020 2017 26 

техн

. 

прац

я 

 

59.  
Семенов Валерій 

Володимирович 
Вчитель 

ЖДПІ 

1986 

Вч. фізики, 

матем. 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2020 32 

техн

. 

Пра

ця 

 

60.  
Шевченко 

Тамара 

Миколаївна 

Вчитель 

Нац. ПУ ім. 

Драгоманова 

2005 

Вч. труд. 

навчання 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2016 26 

обсл

. 

прац

я 

 

61.  
Мацкевич 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

Київський 

державний 

педагогічний 

інст. 

Драгоманова 

1992 

Вч. музики і 

співів 

Вища, 

«вч.-

метод.» 

2020 2018 

31 
9-А 

клас 
 

Керів. 

гуртка 
- - - 

62.  

Гуленко 

Олександр 

Володимирови

ч 

Вчитель 
ЖДПІ 

1993 

Вч. рос. 

мови, 

літератури 

Вища, 

«ст. вч.» 
2020 2019 

27 

обра

з. 

мист 

 
Керів. 

гуртка 
- - - 
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63.  
Пантус 

Алевтина 

Юріївна 

Вчитель 

Рівненський 

ДПІ 

1990 

Вч. музики і 

співів 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2019 33 
муз

ика 
 

64.  
Іщук Тетяна 

Миколаївна 

Педагог-

організат

ор 

ЖДУ 2009 

Вч. укр. 

мови, 

літератури, 

зар. літ., 

психологія 

Спец. - - 12 -  

Початкова школа 

65.  
Бондар Олена 

Анатоліївна 

Соц. пед. 

ЖДУ 2010, 

Психолог 

Вч. початк. 

класів 

ІІ 2020 2020 

9 

соц. 

пед. 
 

Асистент 

вчителя 
Спец. - - -  

66.  
Демянюк 

Катерина 

Сергіївна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ 2015 

Вч. укр. 

мови, 

літератури 

Спец 2020 - 1 

Укр.

мова 

Укр.

літ. 

 

Вчитель 

67.  
Верещинська 

Оксана 

Іванівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ 2010 

Вч. історїї та 

правоз. 
Спец 2020 - 1   

68.  
Лущик Анна 

Михайлівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ2018 психолог Спец 2020 - 1   

69.  
Омельченко 

Анастасія 

Федорівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ 2018 психолог Спец 2020 - 1   

70.  
Осіпчук Інна 

Федорівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ2018 психолог Спец 2020 - 1   

71.  
Ряба Наталія 

Василівна 

Асистент 

вчителя 

Вінницький 

ДПІ1998 

Вч. історії та 

основ 

правозн. 

Спец 2020 - 19   

72.  
Любашенко 

Вікторія 

Ігорівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДУ 2019 

Вч. укр.мови 

та 

літератури 

Спец 2020 - 1   

73.  
Литвинцева 

Алевтина 

Василівна 

Асистент 

вчителя 
ЖДПІ 1996 

Вч. рос.мови 

та заруб.літ 
Спец 2020 - 1   

74.  
Бондарчук 

Ірина 

Андріївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1987 

Вч. початк. 

класів 
Вища 2020 2019 32 

прац

я 

ОМ 

 

75.  
Бугаєнко Ірина 

Ашотівна 
Вчитель 

Коростиш. 

пед. 

училище, 

1989 

ЖДПІ, 1995 

Вч. початк. 

класів 

Вч. укр. 

мови та літ. 

Вища 2020 2019 30 
2-Д 

клас 
 

76.  
Ганоль 

Валентина 

Мечиславівна 

Вчитель 

ЖДПІ 

1988 

 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„ вч.-

метод.” 

2020 2019 31 
3-А 

клас 
 

77.  
Глушенко 

Таїсія 

Леонідівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

2003 

Вч. початк 

класів 

Вища, 

„ст. вч.” 
2020 2020 28 

1-Г 

клас 
 

78.  
Гребеннікова 

Наталія 
Вчитель 

ЖДПІ 

1989 

Вч. початк. 

класів і 

Вища, 

„вч-
2020 2016 30 

4-В 

клас 
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Валеріївна музики метод” 

79.  
Гріневич Ірина 

Іванівна 
Вчитель ЖДПІ 1986 

Вч. поч. 

класів 

Вища, 

„ вч.-

метод.” 

2020 2016 30 
2-А 

клас 
 

80.  
Гришко Ганна 

Ромуальдівна 
Вчитель 

ЖДУ 

2005 

Вч. початк. 

класів, пр. 

психол. 

І 2020 2017 15 
3-Є 

клас 
 

81.  
Гуменюк 

Анна 

Василівна 

Вчитель 
ЖДУ 2014, 

2016 

Вч. економ., 

Вч. початк. 

класів 

Спец. - - 6 
З-З 

клас 
 

82.  
Дорожинська 

Інга Вікторівна 
Вчитель 

ЖДПІ 

1990 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

«ст. 

вч.» 

2020 2020 31 
1-В 

клас 
 

83.  
Зубрицька 

Юлія 

Петрівна 

Вчитель 
ЖДПУ 

2004 

Вч. англ. 

мови і зар. 

літ. 

І 2020 2017 16 
англ 

мова 
 

84.  
Зузанська 

Тетяна 

Борисівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2008 

Вч. початк. 

класів 
І 2020 2018 26 

4-Д 

клас 
 

85.  
Клименчук 

Станіслава 

Леонідівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1993 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2020 26 
4-Г 

клас 
 

86.  
Коваленко 

Наталія 

Давидівна 

Асистент 

вчителя 

Коростиш. 

пед. 

училище 

1978 

Вч. початк. 

класів 
- 2020 2020 41 

Аси

ст. 

вчит 

 

87.  
Ковалик  Юлія 

Олександрівна 
Вчитель ЖДУ 2006 

Вч. поч. 

класів 
ІІ 2020 2018 5 

2-Є 

клас 
 

88.  
Кузьмінська 

Олена 

Анатоліївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1984 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2020 35 
3-Г 

клас 
 

89.  
Кузьмінська 

Юлія 

Володимирівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2009 

Вч. укр.м. та 

літ., англ. 

мови 

ІІ 2020 2017 9 
англ 

мова 
 

90.  
Лісовська 

Марина 

Ігорівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2014 

Вч. початк. 

класів 
ІІ 2020 2016 5 

1-Є 

клас 
 

91.  
Мартинчук 

Геонефа 

Зигмундівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1971 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2020 45 
4-А 

клас 
 

92.  
Миколайчук 

Юлія 

Василівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

2001 

Вч. початк. 

класів 
Вища 2020 2019 18 

4-Є 

клас 
 

93.  
Мікор Олена 

Володимирівна 

Асистент 

вчителя 

ЖДУ, 2008 

НАУ, 2010 
психолог Спец. 2020 - 3 -  

94.  
Молодиченко 

Валентина 

Володимирівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1981 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2017 38 
3-Б 

клас 
 

95.  
Опанащук 

Діна 

Михайлівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1991 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„ст. вч.” 
2020 2017 38 

2-Г 

клас 
 

96.  Ориховська Асистент ЖДПУ Вч. укр.м. та Спец. 2020 - 17 Аси  
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Світлана 

Андріївна 

вчителя 2002 літ., 

англ. мови 

ст. 

вчит 

97.  
Пєнишева 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1989 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2017 32 
2-Б 

клас 
 

98.  
Подгузова 

Вікторія 

Вікторівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2002 

Вч. англ., 

нім. мови та 

зар. літ 

Спец. 2020 2019 13 
5-А 

клас 
 

99.  
Савицька 

Світлана 

Іванівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

1990 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

«вч-

.метод» 

2020 2016 29 
2-В 

клас 
 

100.  

Свінціцька 

Людмила 

Володимирівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2009 

Вч. анг. 

мови та зар. 

літ. соц. 

педаг. 

І 2020 2016 16 
3-Ж 

клас 
 

101.  

Скаврон 

Тетяна 

Григорівна 

Вчитель 

Коростиш.пе

д коледж, 

ЖДУ 2013 

Вч. поч. 

класів 
Спец 2020 - 6 2-Ж  

102.  

Свінціцька 

Тетяна 

Петрівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2006 

Вч. англ., 

мови та зар. 

літ, соц. пед. 

Спец. 2020 - 2 
англ 

мова 
 

103.  

Скримінська 

Олена 

Антонівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

2003 

Вч. початк. 

класів 
ІІ 2020 2016 14 

фізк

ульт 
 

104.  
Собчук  Тетяна 

Володимирівна 
Вчитель 

Коростиш. 

пед. 

училище 

1988 

ЖДПІ, 2001 

Вч. початк. 

класів 

 

Вища 2020 2019 31 
1-Б 

клас 
 

105.  

Травіна 

Наталія 

Борисівна 

Вчитель 
ЖДПІ 

2002 

Вч. початк. 

класів 

Вища, 

„ст. вч.” 
2020 2018 40 

3-В 

клас 
 

106.  

Церковна 

Галина 

Тимофіївна 

Вчитель 

Коростиш. 

пед. 

училище 

1977 

ЖДПІ, 1983 

Вч. початк. 

класів 

 

Вч. рос. 

мови, літер. 

Вища, 

„вч-

метод” 

2020 2017 42 
4-Б 

клас 
 

107.  
Шпак Олена 

Анатоліївна 
Вчитель 

Хмельниц. 

технолог. 

університет 

Поділля 

Вч. англ. І 2020 2017 18 
англ 

мова 
 

108.  

Шутенко 

Антоніна 

Богданівна 

Вчитель 
ЖДУ 2010, 

2017 

Вч. історії, 

Вч. поч. 

класів 

ІІ 2020 2018 9 
1-Д 

клас 
 

109.  

Марченко 

Людмила 

Євгенівна 

Вчитель ЖДПІ1991 
Вч. початк. 

класів 
 2016 2017 36   

110.  
Якимець Лілія 

Леонідівна 

Вчитель 
ЖДУ 

2010 

Вч. початк. 

класів 

І 2020 2018 

20 

3-Д 

клас 
 

Виховате

ль ГПД 
 2020  

вих. 

ГПД 
 

111.  Хасіна Олена Вих. ЖДУ 2017 Вч. укр.мови Спец 2020 - 1   
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Едуардівна ГПД та літ 

112.  

Дембіцька 

Олена 

Григорівна 

Вих. 

ГПД 
ЖДУ 2018 

Вч. початкої 

школи 
магіст 2020 - 1 

вих. 

ГПД 
 

113.  

Дзядевич 

Наталія 

Анатоліївна 

Виховате

ль ГПД 

ЖДУ 

2011 

Вч. історії та 

правозн. 
Спец. 2020 - 2 

вих. 

ГПД 
 

114.  
Грибан Андрій 

Федорович 

Кер. 

гуртка 
ЖДУ 1976 

Вч. 

Математики 
Спец. 2020 - 34   

115.  

Маркова 

Катерина 

Антонівна 

Виховате

ль ГПД 

Ізмаїльський 

державний 

гуманітарний 

університет 

2016 

Вч. поч. 

класів 
Спец. - - 6 

вих. 

ГПД 
 

116.  

Ворошило 

Тетяна 

Олександрівна 

Вчитель ЖДУ 2015 
Вч. укр. 

мови та літ. 
Спец. 2020 - 3 

6-Б 

клас 
 

117.  
Маковійчук 

Ніна Василівна 
Вчитель ЖДПІ 1997 

Вч. укр. 

мови та літ. 

Вища, 

«ст.вч.» 
2020 2017 21 

укр. 

мова 

і літ 

 

118.  

Колодюк 

Олександра 

Олегівна 

Пед. орг. ЖДУ 2018 Вч. біології Спец. 2020 - 1 
пед. 

орг. 
 

119.  

Зінченко 

Наталія 

Юріївна 

Пед. орг. ЖДУ 2017 

Вч. 

укр.мови, 

література 

Спец 2020 - 2 
пед. 

орг. 
 

120.  
Павлюк Яна 

Іванівна 
Вчитель ЖДУ 2016 

Вч. 

математики, 

фізики та 

астрономії 

Спец. 2020 - 3 6-В  

121.  

Каменчук 

Тетяна 

Борисівна 

Вчитель ЖДУ 2017 
Вч.інформат

ики 
Спец. 2020 - 1 

Інфо

рм. 
 

122.  

Коверзюк 

Тетяна 

Анатоліївна 

Вчитель ЖДУ 2005 

Вч. рос., 

англ. мови 

та зар. літ. 

Спец. 2020 - 7 

англ

. 

мов 

 

Сумісники 

123.  

Талько 

Ірина 

Юріївна 

Кер. 

гуртка 

ЖДУ 

2009 

Вч. фізичної 

культкри 
Спец. - - 11 

плав

ання 
 

124.  

Сіран 

Антоніна 

Георгіївна 

Вчитель 

Вінницький 

ДПІ 

1990 

Вч. загально 

технічних 

дисц. 

Вища, 

„ст. вч.” 
2020 2016 35 

обсл

. 

прац

я 
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РОЗДІЛ VІІ 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

 
Найменування навчального обладнання Необхідно 

(одиниць) 

Фактично 

(одиниць) 

Відсоток 

потреби 

Кабінет   ГЕОГРАФІЇ  № 101 

двомісні столи 16 16 0 % 

Стільці 32 32 0 % 

вчительський стіл 1 1 0 % 

вчительський стілець 1 1 0 % 

класна дошка 1 1 0 % 

Кольорова мірна лінійка 1 1 0 % 

Шафа 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 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 0 100 % 

Б) ПК учня 3 0 100 % 

Принтер- сканер- копір 1 0 100 % 

Панель демонстраційна 1 0 100 % 

Прилади:    

Опадомір 1 1 0 % 

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 % 

Гномон 1 0 100 % 

Телурій 1 1 100 % 

Метеобудка 1 0 100 % 

Далекомір 15 0 100 % 

Секундомір 15 0 100 % 

Компас З4 0 100 % 
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Рулетка 3м 2 0 100 % 

Рулетка 10м 1 0 100 % 

Курвіметр  5 0 100 % 

Лупа ручна  15 0 100 % 

Планшет 15 0 100 % 

Лінійка нарізна 15 0 100 % 

Нівелір шкільний 2 0 100 % 

Прилади та інструменти топографічні 5 компл. 0 100 % 

Глобус політичний ГФ Ш 300м 15 0 100 % 

Глобус  фізичний ГФ Ш 300м 15 0 100 % 

Глобус фізичний  ГФ Ш 400м 1 0 100 % 

Глобус політичний  ГФ Ш 400м 1 0 100 % 

Глобуси моделі :    

Паралелі і меридіани 300м 1 0 100 % 

Будова Землі 320м 1 0 100 % 

Моделі :    

Будова вулкана 1 0 100 % 

Формування гір 1 0 100 % 

Рельєф морського дна 1 0 100 % 

Циклон і антициклон 1 0 100 % 

Географічні карти :    

Фізична карта світу  4 2 50 % 

Фізична карта півкуль 4 0 100 % 

Політична карта світу 4 1 75 % 

Карта океанів 2 0 100 % 

Будова земної кори і корисні копалини 2 0 100 % 

Кліматична карта світу 2 1 50 % 

Географічні пояси та природні зони світу 2 1 50 % 

Африка. Фізична карта 2 1 50 % 

Пд. Америка. Фізична карта 2 0 100 % 

 Пн.Америка. Фізична карта 2 0 100 % 

Австралія Фізична карта  2 1 50 % 

Антарктида. фізична карта 2 1 50 % 

Євразія. Фізична карта 2 0 100 % 

Годинні пояси 2 0 100 % 

Фізична карта України 4 1 75 % 

Політико-адміністративна карта України 2 1 50 % 

Населення України 2 1 50 % 

Клімат України 2 1 50 % 

Грунти України 2 1 50 % 

Тектонічна будова України 2 0 100 % 

Топокарта 2 0 100 % 

Економічна карта України 4 1 75 % 

Транспортна система України 2 1 50 % 
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ПЕК України 2 1 50 % 

Металургійна промисловість 2 1 50 % 

Машинобудування  2 1 50 % 

Хімічна промисловість 2 1 50 % 

Лісова та паперово-целюлозна 2 2 0 % 

Промисловість будматеріалів 2 2 0 % 

С /г та харчова промисловість 2 0 100 % 

Народи світу 2 0 100 % 

Транспортна система світу 2 0 100 % 

Густота населення світу 2 0 100 % 

Паливна промисловість світу 2 0 100 % 

Електроенергетика світу 2 0 100 % 

Машинобудування світу 2 0 100 % 

Комплект топок арт 17 0 100 % 

Колекції :кріплення для карт 1 компл. 0 100 % 

Гірські породи та мінерали 3 0 100 % 

Корисні копалини 3 0 100 % 

Типи грунтів 3 0 100 % 

Морське дно 3 0 100 % 

Класна кімната № 103 

Двомісні учнівські столи 15 15 0% 

Учнівські стільці 30 30 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Шафа для одягу 1 1 0% 

Кольорова мірна вертикальна лінійка 1 1 0% 

Класна дошка на три робочих площі 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

План евакуації на випадок виникнення НС 1 1 0% 

Інструкція з пожежної безпеки 1 1 0% 

Журнал з техніки безпеки 1 1 0% 

Годинник  1 1 0% 

Кабінет екології № 105 

Двомісні учнівські столи 18 18 0% 

Учнівські стільці 36 30 16% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Демонстраційний стіл з підведеним електричним 

струмом, водою, каналізацією та витяжною шафою 

1 - 100% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Кольорова мірна вертикальна лінійка 1 1 0% 

Шафи 1 5 0% 

Постійні стенди та експозиції 1 9 0% 



79 
 

Портрети вчених 1 2 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

План евакуації на випадок виникнення НС 1 1 0% 

Інструкція з пожежної безпеки 1 1 0% 

Документи з ТБ 1 1 0% 

Годинник  1 1 0% 

Аптечка 1 1 0% 

Вогнегасник 1 1 0% 

Документи для роботи кабінету: положення про 

навчальний кабінет; план розвитку кабінету; 

орієнтований перелік типового обладнання; 

правила техніки безпеки; паспорт кабінету; 

розклад роботи кабінету тощо 

1 1 0% 

Лаборантська: 

секційні шафи 

рукомийник 

стіл для підготовки дослідів 

однотумбовий стіл для вчителя чи лаборанта 

стільці 

стіл для зберігання матеріалів 

пристрої для миття і сушіння посуду 

інвентарна книга 

фахові журнали 

підручники і навчальні посібники 

інструкції з виконання лабораторних і практичних 

робіт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1  

А) Інтерактивна дошка:  
1 

 

- 

100% 

Б) Мультимедійний проектор з короткофокусним 

об’єктивом:  
1 

- 100% 

2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 

А) Мультимедійний проектор з інтерактивними 

функціями:  

Б) Маркерна дошка для мультимедійного 

проектора з інтерактивними функціями: 

робоча поверхня матова, білого кольору,  

розрахована у тому числі для письма на ній 

маркерами на водяній основі; 

розмір повинен відповідати розміру інтерактивної 

проекції проектора, але діагональ не менше 77” 

(195 см) при співвідношенні сторін 4:3, 16:9, 16:10  

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

100% 
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В) Система інтерактивного опитування:  

бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді, 

не менше 12 клавіш;  

модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; 

сумка для зберігання та перенесення; 

програмне забезпечення для створення, зберігання, 

відтворення та аналізу запитань різного типу 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

100% 

Ґ) Акустична система зовнішня або вбудована в 

проектор 
1 

- 100% 

3. Навчальний комп’ютерний комплекс 

А) Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук): 
1 

 

- 

 

100% 

Б) Портативний комп'ютер учня (ноутбук) або 

пристрій-трансформер (2 в 1): 

16
 

- 100% 

4. Спеціалізоване програмне забезпечення 

А) Програмне забезпечення   

 

1 

 

- 

 

100% 

Б) Мікроскоп 1 - 100% 

В) Інтерактивні мультимедійні електронні освітні 

ресурси 

1 - 100% 

5.Wi-fi розтер 1 - 100% 

6. Панель демонстраційна 1 - 100% 

7. Дошка. Тип 1 

Дошка маркерна, біла на металевій основі, може 

використовуватись як магнітна для кріплення 

демонстраційного обладнання, діагональ не менше 

2 м. 

Маркери для білої дошки (чорний, синій, зелений, 

червоний).  

Губка для маркерної дошки. 

Набір магнітів для кріплення до дошки. 

Набір для кріплення дошки 

 

1 

 

10 комп. 

2 

3 

1 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

8. Дошка. Тип 2 

Дошка для крейди темно-зеленого, темно-

коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, 

чотири, п’ять робочих поверхонь, може 

використовуватись як магнітна для кріплення 

демонстраційного обладнання, діагональ не менше 

2 м. 

Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 

Набір магнітів для кріплення до дошки. 

Набір для кріплення дошки 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

3 

1 

 

1 

 

 

 

   

 

5 

3 

1 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

9. Цифровий вимірювальний комп’ютерний 

комплекс для кабінету біології 

А) Цифровий вимірювальний комп’ютерний 

комплекс для вчителя: 

А.1. Методичний посібник: 

1 

 

 

 

 

- 100% 
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А.2. Аналогово-цифровий перетворювач – 1: 

А.3. Датчик рН (зовнішній)  - 1;  

А.4. Датчик температури (зовнішній) – 2; 

А.5. Мікрофонний датчик (зовнішній)  - 1;  

А.6. Датчик освітленості   - 1; 

А.7. Датчик тиску  - 1; 

А.8. Датчик вуглекислого газу (зовнішній) – 1; 

А.9. Датчик вологості – 1; 

А.10. Датчик дихання (зовнішній) – 1; 

А.11. Датчик ЕКГ (зовнішній) – 1; 

А.12. Датчик ультрафіолетового випромінювання  

– 1; 

А А.13. Датчик температури навколишнього 

середовища – 1; 

А.14. Датчик частоти серцевих скорочень 

(зовнішній) – 1; 

А.15. Датчик артеріального тиску (зовнішній) – 1; 

А.16. Датчик поверхневої температури 

(зовнішній) – 1; 

Б) Цифровий вимірювальний комп’ютерний 

комплекс для учня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

10. Колекції, гербарії, моделі, прилади   

А) Колекції:  

Морфологія рослин 

 

1 

 

1 

 

0% 

Насіння і плоди  1 1 0% 

Основні злакові культури 1 - 100% 

Лишайники  1 - 100% 

Б) Гербарії:    

Морфологія листка 16 - 100% 

Морфологія рослин 16 5 68% 

Рослини з різними типами кореневих систем 16 - 100% 

 Основні групи рослин 

Не менше 20 зразків 

20 

 

- 100% 

Життєві форми квіткових рослин 

Не менше 15  зразків 

16 

 

- 100% 

Спорові рослини (відділи: мохо-, плауно-, хвоще-, 

папоротеподібні) 

Не менше 15  зразків 

16 

 

2 87% 

Систематика рослин 

Гербарій містить натуральні зразки частин рослин 

основних груп: родини: бобові, злакові; родини 

хрестоцвіті, складноцвіті; лілійні, пасльонові; 

розоцвіті, зонтичні; спорові рослини - відділи: 

мохо-, плауно-, хвоще-, папоротеподібні.  

 

50 

 

 

4 

 

92% 

Відділ покритонасінні (за родинами) 24 - 100% 
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Дикорослі рослини 16 - 100% 

Культурні рослини 30 - 100% 

Рослини їстівні дикорослі 16 - 100% 

Лікарські рослини 25 1 96% 

Життєві форми рослин 20 - 100% 

 Рослинні співтовариства  30 1 96% 

Рослини природних зон України  30 1 96% 

Рослини природних зон світу  30 - 100% 

В) Моделі: 

 Клітина рослинна  

 

1 

 

- 

 

100% 

 Хлоропласт  1 - 100% 

Муляжі фруктів  8 - 100% 

Муляжі овочів  8 - 100% 

Будова стебла 1 - 100% 

Будова листка  1 - 100% 

Поздовжній розтин кореня  1 - 100% 

Квітки представників різних родин (яблуня, 

пшениця, картопля, горох) 

1 - 100% 

Хламідомонада  1 - 100% 

Г) Моделі-аплікації: 

Розмноження водорості  

 

1 

- 100% 

Розмноження моху  1 - 100% 

Розмноження папороті  1 - 100% 

Розмноження сосни 1 - 100% 

Ґ) Прилади: 

Прилад для демонстрування всмоктування води 

коренем  

 

1 

  

Прилад для демонстрації водних властивостей 

ґрунту  

1 - 100% 

Прилад для виявлення дихального газообміну у 

рослин  

1 - 100% 

11. Гербарії, колекції, мікропрепарати  

А) Гербарії:  

   

Життєві форми квіткових рослин  

Не менше 10 зразків 

16 

 

- 100% 

Спорові рослини (відділи: мохо-, плауно-, хвоще-, 

папоротеподібні) 

        Не менше 8 гербарних зразків 

16 - 100% 

Систематика рослин. Вищі спорові та сім'яні 

рослини 

         Не менше 20 зразків 

16 - 100% 

Систематика рослин. Родина бобових. Злакові 

       Не менше 10 зразків 

16 - 100% 

Систематика рослин. Родина лілійних 16 - 100% 
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       Не менше 10 зразків 

Систематика рослин. Родина пасльонових. 

Хрестоцвіті. Складноцвіті 

       Не менше 10 зразків 

16 - 100% 

Систематика рослин. Родина розоцвіті 

       Не менше 8 зразків 

16 - 100% 

Сільськогосподарські рослини 

       Не менше 10 зразків 

16 - 100% 

Листяні дерева та кущі 

      Не менше 15 зразків 

16 - 100% 

Б) Мікропрепарати. Ботаніка 16 - 100% 

12. Гербарії, колекції, моделі  

А) Колекції: 

Гриби 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

100% 

Б) Гербарії: 

Водорості. Гриби. Лишайники  

    Не менше 15 зразків 

1 

 

- 100% 

В) Моделі: 

Муляжі грибів 

   Не менше 7 муляжів шапкових грибів 

 

1 

 

- 

 

100% 

13. Мікропрепарати. Гриби 16 - 100% 

Склад набору: дріжджі; актиноміцет; різопус; 

гнойовик (гриб); пеніцил (блакитна цвіль) 

  

- 

 

14. Колекції 

Розвиток комах з неповним перетворенням  

(Сарана) 

 

1 

 

 

- 

 

100% 

Розвиток комах з повним перетворенням  

(Шовкопряд) 

1 

 

- 100% 

Морське дно 

  Не менше 10 об'єктів 

1 

 

1 0% 

Корали  1 1 0% 

Ракоподібні  1 - 100% 

Морська зірка 1 1 0% 

Черепашки молюсків  1 1 0% 

Різноманітність пір'я  1 - 100% 

Різноманітність комах   1 1 0% 

 Павукоподібні   1 - 100% 

15. Вологі препарати або препарати в прозорому 

пластику 

Нереїда  

 

1 

 

- 

 

100% 

Беззубка 1 1 0% 

Розвиток кісткової риби 1 - 100% 

Внутрішня будова жаби  1 - 100% 

 Тритон  1 - 100% 

 Пацюк  1 - 100% 
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Розвиток курки 1 - 100% 

Ящірка 1 - 100% 

Паразитичні черви. Аскариди (самка, самець)  1 - 100% 

Медуза  1 - 100% 

Вуж  1 - 100% 

Павукоподібні  1 - 100% 

Скорпіон  1 - 100% 

1.3. Об'ємні моделі  

Клітина тваринна 

1 

 

- 100% 

Інфузорія туфелька   1 - 100% 

 Гідра  1 - 100% 

Ланцетник     1 - 100% 

 Беззубка  1 - 100% 

Дощовий черв`як  1 - 100% 

Мозок хребетних тварин  1 - 100% 

 Скелет риби   1 - 100% 

Скелети хордових   1 - 100% 

Скелет жаби  1 - 100% 

Скелет голуба   1 - 100% 

Скелет кроля   1 - 100% 

16.  Барельєфні моделі      

Будова яйця птаха   1 - 100% 

Внутрішня та зовнішня будова дощового черв’яка    1 - 100% 

Внутрішня будова риби    1 - 100% 

Внутрішня будова слимака   1 - 100% 

Внутрішня будова жаби  

Модель демонструє зовнішню та внутрішню  

будову жаби: дихальну, кровоносну, травну та 

сечостатеву системи 

1 - 100% 

Внутрішня будова хруща   1 - 100% 

Внутрішня будова ящірки   1 - 100% 

Внутрішня будова птаха   1 - 100% 

Внутрішня будова кроля   1 - 100% 

 Внутрішня будова собаки   1 - 100% 

 Ембріональний розвиток тварини   1 - 100% 

17. Мікропрепарати.  Зоологія 

Склад набору: гідра (загальна структура); ротовий 

апарат гідри; планарія (кишківник); аскарида 

(жіноча особина); аскарида (розтин жіночих 

статевих органів); сисун японський (копуляція 

пари); кінцівка бджоли; кінцівка мухи; крило 

бджоли; бджола (жало і мішечок з отрутою); крило 

комара; крило метелика; кров жаби; яйцеклітини 

жаби; перо птаха 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

94% 
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18. Моделі  

А) Об'ємні моделі: 

Скелет людини  

 

1 

 

 

- 

 

100% 

Череп людини   1 1 0% 

Хребці людини   1 - 100% 

Суглоби людини (різні типи)   1 - 100% 

Будова зуба людини   1 - 100% 

Верхня та нижня щелепи людини. Гігієна зубів    1 - 100% 

Головний мозок людини   1 - 100% 

Вухо людини   1 - 100% 

Око людини  1 - 100% 

Гортань людини  1 - 100% 

Носоглотка людини   1 - 100% 

Легені людини   1 - 100% 

Серце людини  1 - 100% 

Шлунок людини   1 - 100% 

Нирка людини   1 - 100% 

Печінка людини  1 - 100% 

Торс людини  1 - 100% 

Б) Барельєфні моделі:  Голова людини. 

Сагітальний розріз  

1 - 100% 

Будова спинного мозку людини   1 - 100% 

 Будова шлунка людини   1 - 100% 

Будова ока людини   1 - 100% 

Будова печінки людини  1 - 100% 

Будова вуха людини  1 - 100% 

Будова шкіри людини   1 - 100% 

Будова серця людини  1 - 100% 

Будова легенів людини  1 - 100% 

Будова травної системи людини   1 - 100% 

 Ембріональний розвиток людини  1 - 100% 

Чоловічі та жіночі статеві органи. Сагітальний 

розріз  

1 - 100% 

В) Прилади: 

Метроном 

1 - 100% 

 Камертон  1 - 100% 

Сантиметр  1 - 100% 

 Терези з важками та міліграмами (до 200 г)   1 - 100% 

Ростомір  1 - 100% 

Терези електронні   1 - 100% 

Тонометр  1 - 100% 

Фонендоскоп   1 - 100% 

Годинники пісочні (набір 1 хв., 2 хв., 5 хв.)    1 - 100% 

Прилад для порівняння вмісту СО2  у повітрі, що 1 - 100% 
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вдихається і видихається   

19. Мікропрепарати.  Анатомія 

Склад набору: типи м'язових тканин: гладенька, 

посмугова, скелетна; кісткова; хрящ гіаліновий; 

жирова тканина; нервова тканина; циліндричний 

епітелій; багатошаровий епітелій; плаский 

епітелій; нейроепітелій (смакові рецептори); кров 

людини; шкіра людини, жіночі хромосоми; 

чоловічі хромосоми; сперматозоїди людини; 

яйцеклітина людини 

 

16 

 

1 

 

94% 

20. Колекції    

Ароморфози у рослин 

Не менше 5 листів 

1 - 100% 

Ідіоадаптація у рослин 

Не менше 5 листів 

1 

 

- 100% 

Палеонтологічна (форми збереження викопних 

решток рослин і тварин) 

         Не менше 6 зразків 

1 

 

- 100% 

А) Об'ємні моделі:  

Органоїди клітини (набір)  

 

1 

- 100% 

Структура білка   1 - 100% 

Структура ДНК   1 - 100% 

Вірус AIDS (СНІД)   1 - 100% 

Схема мітозу і мейозу  1 - 100% 

Б) Барельєфні моделі:  

Археоптерикс  

1 

 

- 100% 

Генетика груп крові   1 - 100% 

Схема мітозу   1 - 100% 

Схема мейозу   1 - 100% 

Дигібридне схрещування   1 - 100% 

Моногібридне схрещування   1 - 100% 

Перехрест хромосом   1 - 100% 

Типові біоценози   1 - 100% 

Агроценоз  1 - 100% 

21. Мікропрепарати 

Набір мікропрепаратів. Біологія 10, 11 класи 

Склад набору: бактерії (коки, бацили, спірули); 

збудник ботулізму; пневмокок (збудник пневмонії 

та менінгіту); парамеція, кон’югація; мітоз, стадії 

(рослинна клітина); мітоз у тваринній клітині 

(аскарида); дрозофіла; хромосоми дрозофіли; кров 

рептилії; кров людини; яйцеклітина людини; 

дроблення яйця жаби; сперма жаби; чоловічі 

хромосоми людини; жіночі хромосоми людини 

 

16 

 

1 

 

94% 

22. Прилади 5 - 100% 
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Банка для культивування плодової мухи  

1.1. Оптичні прилади 

А) Мікроскоп біологічний (для вчителя):  

1 

 

1 0% 

Б) Мікроскоп шкільний (для учнів):  16 10 37% 

В) Лупа штативна:       5 - 100% 

Г) Лупа шкільна:  15 15 0% 

23. Набір шкільний лабораторний для кабінету 

біології 

Набір містить комплект необхідного 

лабораторного посуду та приладдя для проведення 

лабораторних робіт:  

чашка Петрі – 1;  

циліндр вимірювальний з носиком 50 мл – 1; 

пробка гумова – 1; 

склянка з кришкою – 1; 

піпетка-дозатор – 1; 

латексні рукавички – 1; 

тримач для пробірок – 1; 

штатив для пробірок на 10 гнізд – 1; 

індикаторний папір – 1; 

фільтрувальний папір – 1; 

скальпель – 1; 

затискач Гофмана (гвинтовий) – 1; 

затискач Мора (пружинний) – 1; 

ложка для спалювання речовин – 1; 

лійка лабораторна – 1; 

пробірка хімічна – 1; 

паличка скляна – 1; 

колба плоскодонна 50 мл – 1; 

колба конічна 50 мл – 1; 

колба круглодонна 50 мл – 1; 

тигель з кришкою – 1; 

лінійка – 1; 

лоток пластиковий – 1; 

коробка пакувальна для зберігання та 

транспортування набору 

 

16 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

37% 

24. Набір препарувальних інструментів 

Набір містить не менше 7 спеціальних хірургічних 

інструментів: 

скальпель - 1; 

ножиці - 2;  

пінцет - 2; 

голка пряма - 1; 

голка зігнута - 1; 

коробка пластмасова для зберігання інструментів – 

 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

100% 
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1 

25. Приладдя 

Циліндр вимірювальний з носиком   

5 - 100% 

Стакани хімічні (набір)  16 - 100% 

Горщики для вирощування рослин (набір, 90 шт.)  

Набір містить 90 горщиків різної місткості для 

пророщування насіння, вирощування розсади та 

живцювання рослин.  

Склад набору: 

 горщик об'ємом не менше 0,3 л – 30;  

горщик об'ємом не менше 0,5 л – 30; 

 горщик об'ємом не менше 0,7 л – 30  

1 

 

- 100% 

Рулетка  16 - 100% 

Ступка з товкачиком   16 - 100% 

Респіратор   40 - 100% 

Лоток для роздавального матеріалу   16 - 100% 

Підставка-тринога   16 - 100% 

Штатив лабораторний біологічний ШЛБ  16 - 100% 

Гумова груша  16 - 100% 

Індикаторний папір   5 - 100% 

Фільтрувальний папір  

 Постачаються в упаковці  по 100 шт. 

5 

 

- 100% 

Петля ніхромова з петлетримачем  5 - 100% 

Сітка латунна розпилювальна (80 х 80 мм)   16 - 100% 

Щипці тигельні    3 - 100% 

Сухе паливо 15 - 100% 

Окуляри захисні  16 - 100% 

Набір йоржів для миття посуду  5 - 100% 

26. Хімічний посуд 

Дистилятор скляний 

   Кількість кульок  6  

 

5 

 

 

- 

 

100% 

Скельця предметні   

   Одна упаковка -  50 предметних скелець 

5 

 

5 0% 

Скельця покривні   

  Одна упаковка - 100  покривних скелець 

3 

 

- 100% 

Пробірка хімічна   200 - 100% 

Колби (набір)  

Набір містить 4 конічні колби, виготовлені з 

термохімічностійкого скла: 

колба конічна об'ємом 50 мм – 1; 

колба конічна об'ємом 100 мм – 1; 

колба конічна об'ємом 250 мм – 1; 

колба конічна об'ємом 500 мм – 1  

3 

 

- 100% 

Кристалізатор   3 - 100% 

Каструля порцелянова 250 мл з ручкою   3 - 100% 
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Кружка порцелянова 250 мл з носиком   3 - 100% 

Спиртівка   16 - 100% 

27. Цифрове обладнання, додаткове приладдя 

Цифровий мікроскоп (або насадка для захвату 

зображень з мікроскопа в комплекті з мікроскопом 

вчителя, монокуляром або бінокуляром з окремим 

тубусом для кріплення цифрової камери) 

 

16 

 

- 

 

100% 

Цифровий фотоапарат  1 - 100% 

Фотоштатив  1 - 100% 

 Цифрова документ-камера  1 - 100% 

Магнітний перемішувач з підігрівом  1 - 100% 

 Модель демонстрації шкоди паління 1 - 100% 

 Тренажер серцево-легеневої реанімації  5 - 100% 

Набір для накладання шин  5 - 100% 

Джгут медичний (САТ)  5 2 60% 

28. Набір реактивів для кабінету біології 1 - 100% 

№110 

Дошка  1 1 0% 

Столи учнівські комп'ютерні 10 10 0% 

Стіл учнівський для занять без використання комп. 1 1 0% 

Стільці учнівські 30 30 0% 

Стіл вчительський  1 1 0% 

Стілець вчительський 1 1 0% 

Секційна шафа 1 0 100% 

Шафи ящики 2 0 100% 

Класні куточки (з інструкціями по Б.Ж. та ін) 1 1 0% 

План евакуації 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Аварійне відключення живлення 1 1 0% 

Системне програмне забезпечення 1 1 0% 

Мультимедійний проектор 1 1 0% 

Мультимедійна дошка 1 1 0% 

Вчительський комп'ютер 1 1 0% 

Учнівські комп'ютери 10 10 0% 

БФП 1 1 0% 

Система автоматичної пожежної сигналізації 1 1 0% 

Переносні вогнегасники 2 2 0% 

Паспорт кабінету 1 1 0% 

Навчальні програми 6 - 100% 

Відповідні підручники (комплект) 1 1 0% 

Методична література., матеріали пед. досвіду 1 - 100% 

Інструкції та журнали з Б.Ж.(перелік згідно вимог)   0% 

Стенди учнівські 7 7 0% 
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Державна символіка 1 1 0% 

Роздатковий матеріал 9 -11 клас 18  

+18+18 

- 100% 

 №118 

Дошка  1 1 0% 

Столи учнівські комп'ютерні 8 8 0% 

Стіл учнівський для занять без використання комп. 1 1 0% 

Стільці учнівські 34 34 0% 

Стіл вчительський  1 1 0% 

Стілець вчительський 1 1 0% 

Столи трансформативні (учнівські) 8 - 100% 

Стільці трансформативні  (учнівські) 34 - 100% 

Секційна шафа 1 1 0% 

Шафи ящики 2 2 0% 

Класні куточки (з інструкціями по Б.Ж. та ін) 1 1 0% 

План евакуації 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Аварійне відключення живлення 1 1 0% 

Системне програмне забезпечення 1 1 0% 

Мультимедійний проектор 1 1 0% 

Мультимедійна дошка 1 1 0% 

Вчительський ком'ютер 1 1 0% 

Учнівські комп'ютери 8 8 0% 

БФП 1 - 100% 

Система автоматичної пожежної сигналізації 1 1 0% 

Переносні вогнегасники 2 2 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Паспорт кабінету 1 1 0% 

Навчальні програми 1 1 0% 

Відповідні підручники (комплект) 1 1 0% 

Методична література., матеріали пед. досвіду 1 - 100% 

Інструкції та журнали з Б.Ж.(перелік згідно вимог)   0% 

Стенди учнівські 5 5 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Роздатковий матеріал 2 – 4 клас 18  

+18+18 

- 100% 

№116 

Дошка класна 1 1 0% 

Столи учнівські 15 15 0% 

Стільці учнівські 30 30 0% 

Стіл вчительський  1 1 0% 

Стілець вчительський 1 1 0% 

Столи трансформативні (учнівські) 15 - 100% 
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Стільці трансформативні  (учнівські) 30 30 0% 

Секційні шафи 1 2 0% 

Шафа для одягу 1 1 0% 

Класні куточки 1 1 0% 

План евакуації 1 1 0% 

№201 

Столи учнівські 16 16 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Стільці учнівські 32 32 0% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Шафа для одягу 1 1 0% 

Шкільна стінка 1 1 0% 

Стенд 5 5 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

№202 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський(офісний) стілець 1 1 0% 

Учнівські стільці 20 20 0% 

Офісний папір 5 упаковок 2 60% 

Телевізор  1 1 0% 

Блютузколонка 1 1 0% 

Флеш носій 1 1 0% 

Подовжувач електричний 3м 1 1 0% 

Офісні папки 5 1 80% 

ФАЙЛИ 100 шт. - 100% 

ДВОМОВНІ СЛОВНИКИ 10 шт. 5 50% 

стенди 5 3 40% 

мочалки 5 2 20% 

Пакети для сміття 100 20 80% 

лінолеум  -  

№203 

Державна символіка 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Учнівські стільці 30 30 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Кольорова мірна вертикальна лінійка 1 1 0% 

Класна дошка на три робочих площі 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

План евакуації на випадок виникнення НС 1 1 0% 
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Інструкція з пожежної безпеки 1 1 0% 

Журнал з техніки безпеки 1 1 0% 

Годинник  1 1 0% 

№ 214 

Столи учнівські 17 15 12% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Демонстраційний стіл 1 0 100% 

Шафа 1 1 0% 

Стільці учнівські 34 30 12% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Дошка магнітна 1 0 100% 

Дошка комп’ютерна 1 0 100% 

Екран 1 0 100% 

Комп’ютери 1 0 100% 

Ксерокс 1 0 100% 

Принтер 1 0 100% 

Сканер 1 0 100% 

Проектор 1 0 100% 

Лампи світлодіодні 10 0 100% 

Таблиці 

Комплект з історії України 

Комплект з всесвітньої історії 

Комплект з правознавства 

Комплект портретів історичних діячів 

Кодекси  України комплект карти 

Комплект карт з історії України 5 клас 

Комплект карт з історії України 7 клас 

Комплект карт з історії України 8 клас 

Комплект карт з історії України 9 клас 

Комплект карт з історії України 10 клас 

Комплект карт з історії України 11 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 6 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 7 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 8 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 9 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 10 клас 

Комплект карт з всесвітньої історії 11 клас 

   

№219 

Столи учнівські 16 15 6% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Шафа(3 секції) 1 1 0% 

Стільці учнівські 32 30 6% 

Стільці учителя 1 1 0% 
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Дошка шкільна 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Державні символи України 3 3 0% 

Пожежна безпека 1 1 0% 

Порядок дії учнів в кабінеті 219 у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

1 1 0% 

Сигнали оповіщення 1 1 0% 

План евакуації з кабінету 219 1 1 0% 

DVD програвач 1 0 100% 

Телевізор 1 0 100% 

№220 

Двомісні учнівські столи 15 15 0% 

Учнівські стільці 30 30 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Шафа для одягу 1 1 0% 

Кольорова мірна вертикальна лінійка 1 1 0% 

Класна дошка на три робочих площі 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

План евакуації на випадок виникнення НС 1 1 0% 

Інструкція з пожежної безпеки 1 1 0% 

Журнал з техніки безпеки 1 1 0% 

Годинник  1 1 0% 

№ 221 

Вчительський стіл 1 1 0% 

Вчительський стілець 1 1 0% 

Учнівські столи 8 8 0% 

Учнівські стольці 16 16 0% 

Секційна стінка із стелажами 1 1 0% 

МФУ 1 1 0% 

Теки 10 20 0% 

Магніти 10 0 100% 

Стенди 2 0 100% 

Словники 6 0 100% 

Класна дошка 0 1 0% 

Таблиці 24 0 100% 

Карта Великобританії 1 0 100% 

Карта Америки 1 0 100% 

Стенди 2 0 100% 

Тумба 1 0 100% 

Флешка 1 0 100% 

Словники 6 0 100% 
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Файли 100 0 100% 

Ноутбук 1 0 100% 

Інтерактивна дошка 1 0 100% 

Телевізор 0 1 0% 

Табличка з назвою кабінету 1 0 100% 

№ 223 

Столи учнівські 7 7 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Шафа 1 1 100% 

Стільці учнівські 17 17 100% 

Стільці учителя 1 1 100% 

Дошка шкільна 1 1 100% 

Комп’ютери 1 - 100% 

Ксерокс 1 - 100% 

Принтер 1 - 100% 

Сканер 1 - 100% 

Телевізор 1 1 0% 

Кабінет  ІНФОРМАТИКИ № 301 

Столи учнівські 10 10 0% 

Стіл учителя 2 2 0% 

Стільці учнівські 20 20 0 

Стільці учителя 1 1 100 

Дошка шкільна 1 1 100 

Столи для ПК 10 10 100 

Підставки для системних блоків 10 10 100 

Стільці для столів ПК 10 10 100 

Інформаційні стенди з інформатики 8 8 100 

Вентилятор реверсної  дії 1 1 100 

Жалюзі для вікон 4 4 100 

Настінний годинник 1 1 100 

Державні символи України 1 1 100 

Пожежна безпека 1 1 100 

Порядок дії учнів в кабінеті 301 у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

1 1 100 

Сигнали оповіщення 1 1 100 

План евакуації з кабінету 301 1 1 100 

Телевізор 1 1 100 

Звукові колонки 1 1 100 

Вчительський ПК в комплекті 1 1 100 

Учнівські ПК в комплекті 10 10 100 

Кабінет  ФІЗИКИ  № 302 

Столи учнівські 15 15 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Демонстраційний стіл  1 1 0% 
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Стільці учнівські 30 30 0% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Дошка магнітна 1 1 0% 

Мультимедійна дошка 1 - 100% 

Шафа 6 6 0% 

Проектор 1 - 100% 

Комп’ютер стаціонарний 1 - 100% 

Ксерокс 1 - 100% 

Принтер 1 - 100% 

Сканер 1 - 100% 

Нетбук 15 - 100% 

Стенд 5 5 0% 

Портрети вчених 4 4 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

    

Амперметр цифровий демонстраційний43755 1 1 0% 

Вольтметр цифровий демонстраційний43756 1 1 0% 

Електрофорна машина 1 1 0% 

Котушка дросельна        1 1 0% 

Манометр рідинний демонстраційний 1 1 0% 

Пристрій для демонстрації збереження імпульсу 1 1 0% 

Прилад для демонстрації та інертності  1 1 0% 

Пістолет балістичний 1 1 0% 

Електрометри з приладдям 1 1 0% 

Осцилограф  1 1 0% 

Модель електродвигуна 1 1 0% 

Психрометр  1 1 0% 

Амперметр  1 1 0% 

Амперметр з гальванометром 1 1 0% 

Генератор низьких частот 1 1 0% 

Ел.двигун з пристроєм 1 1 0% 

Мала ел.машина 1 1 0% 

Прес гідравлічний 1 1 0% 

Психрометр 1 1 0% 

Тележка легкоподвижна 1 1 0% 

Комплект лабораторний «Електрика імагнетизм»  15 8 47% 

Комплект демонстраційно-лабораторний 

«Механіка» 

15 6 60% 

Комплект лабораторний «Молекулярна фізика і 

термодинаміка» 

15 6 60% 

Комплект лабораторний «Оптика і квантова 

фізика» 

1 1 0% 

Блок живлення 43011 У 1 1 0% 
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Електромагніт розбірний (підковоподібний) 15 6 60% 

Комплект магнітів штабових 15 6 60% 

Комплект фотографій треків заряджених частинок 15 5 67% 

Підковоподібний магніт 15 6 60% 

Набір тіл рівної маси 15 6 60% 

Газовий лазер 1 1 0% 

Динамометр  15 15 0% 

Набір для електролізу 15 15 0% 

Набір провідників 15 15 0% 

Амперметр демонстраційний 1 1 0% 

Амперметр лабораторний 15 6 60% 

Вага учбова РУ-2 15 5 67% 

Вага учбова з гирями 15 3 80% 

Випрямлювач 1 1 0% 

Випрямлювач ВС-24 1 1 0% 

Випрямлювач ВУ-4/36 20 20 0% 

Вольтметр лабораторний 15 11 27% 

Гальванометр  1 1 0% 

Генератор звуковий 1 1 0% 

Ел. двигун в розборі 15 10 33% 

Індикатор низьких частот  1 1 0% 

Модель двигуна 4х ступінчастого  3 3 0% 

Набір конструктор. по фізиці 15 10 33% 

Насос «Комовського» 1 1 0% 

Розбірний ел. Маг. 15 10 33% 

Реостат  15 5 67% 

Штатив лабораторний 15 7 53% 

№303 

Столи учнівські 16 16 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Шафа(3 секції) 1 1 0% 

Стільці учнівські 32 30 6% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Державні символи України 3 3 0% 

Пожежна безпека 1 1 0% 

Порядок дії учнів в кабінеті 303 у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

1 1 0% 

Сигнали оповіщення 1 1 0% 

План евакуації з кабінету 303 1 1 0% 

№304 

Столи учнівські 16 16 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 
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Шафа(5 секцій) 1 1 0% 

Стільці учнівські 32 28 12% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Державні символи України 3 3 0% 

Пожежна безпека 1 1 0% 

Порядок дії учнів в кабінеті 304 у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

1 1 0% 

Сигнали оповіщення 1 1 0% 

План евакуації з кабінету 304 1 1 0% 

    

Кабінет ХІМІЇ № 308 та лаборанської 

Технічні засоби навчання    

комп`ютер   для вчителя 1 1 0% 

кріплення для проектора 1 0 100% 

комплект кабелів для проектора 1 0 100% 

мультимедійний проектор 1 0 100% 

сенсорна інтерактивна дошка 1 0 100% 

екран проекційний 1800х1800мм 1 0 100% 

Колекції    

Колекція "Паливо" 18 3 84% 

Колекція "Алюміній"  18 2 89% 

Колекція "Нафта і продукти її переробки" 18 0 100% 

Колекція "Будівельні матеріали"  18 0 100% 

Колекція "Мінерали та гірські породи" 18 8 44,4% 

Колекція "Волокна" 18 2 89% 

Колекція "Кам'яне вугілля та продукти його 

переробки" 

18 0 100% 

Колекція "Мінеральні добрива" 18 0 100% 

Колекція "Метали і сплави" 18 6 66% 

Колекція "Пластмаси" 18 1 95% 

Колекція " Скло та вироби з нього" 18 7 62% 

Колекція "Торф і продукти його переробки" 18 1 95% 

Колекція "Чавун і сталь" 18 6 66% 

Колекція "Каучуки" 18 4 77% 

Колекція "Пісок, глина та продукти їх переробки" 18 0 100% 

Колекція "Вапняки" 18 3 84% 

Колекція "Шкала твердості" 18 0 100% 

Колекція "Мінеральні та органічні добрива" 18 0 100% 

Моделі    

Демонстраційний набір для моделювання будови 

атомів і молекул 1 

 

0 

 

100% 

Демонстраційний набір для моделювання будови 1   
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неорганічних речовин 0 100% 

Демонстраційний набір для моделювання будови 

органічних речовин 1 

 

0 

 

100% 

Демонстраційний набір для складання об'ємних 

моделей молекул 1 

 

0 

 

100% 

Комплект моделей кристалічних граток (6 шт.) 10 

 

1 

 

90% 

Модель "Кристалічні ґратки алмазу 

(демононстраційна) 1 

 

0 

 

100% 

Модель "Кристалічна гратка йоду" (дем-на) 1 

 

0 

 

100% 

Модель "Кристалічна гратка кам'яної солі" 

(демонстраційна) 1 

 

0 

 

100% 

Модель "Кристалічна гратка льоду" (дем-на) 1 

 

0 

 

100% 

Модель "Кристалічна гратки графіту" (дем--на) 1 

 

0 

 

100% 

Модель "Кристалічна гратка фуллерену" 1 

 

0 

 

100% 

Прилади, набори посуду і приналежностей для 

хімічного експерименту 

   

Дистилятор 1 0 100% 

Пробірконагрівачі. 15 15 0% 

 Терези електронні 2 2 0% 

пробіркотримач 18 18 0% 

Йоржик для миття посуду 10 5 50% 

Прилад для ілюстрації залежності швидкості 

хімічних реакцій від умов 1 

0 100% 

Шафа для сушіння посуду 1 1 0% 

Баня комбінована лабораторна 1 0 100% 

Штатив лабораторний комбінований ШЛБ 18 5 73% 

Набір склянок для розчинів 250 мл. (з притертою 

пробкою) 10 

0 100% 

Колонка адсорбційна 1 0 100% 

Апарат Кіппа 250 мл 5 1 80% 

Центрифуга демонстраційна 1 0 100% 

Лоток для роздавального матеріалу 18 6 66% 

Мікроскоп 1 0 100% 

Комплект хім реактивів і хім посуду для 7 класу 

(для учнів і вчителів) великий 18 

 

0 

100% 

Комплект хім реактивів і хім посуду для 8 класу 

(для учнів і вчителів) великий 18 

0 100% 

Комплект хім реактивів і хім посуду для 9 класу 

(для учнів і вчителів) великий 18 

0 100% 
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Набір "Органічні речвини" 5 0 100% 

Набір  "Нітрати" зі сріблом 5 0 100% 

Набір  "Галогени" 5 0 100% 

Сухий спирт 45 10 78% 

Фільтрувальний папір 10 2 80% 

Лабораторні роботи з органічної хімії DVD (укр.) 1 0 100% 

Нітроген і фосфор DVD (укр.) 1 0 100% 

Органічна хімія DVD (укр.) 1 0 100% 

Хімія навколо нас DVD (укр.) 1 0 100% 

Що ми знаємо про воду DVD (укр.) 1 0 100% 

Набір таблиць для уроків хімії 1 1 0% 

Прилад для ілюстрації закону збереження маси 

речовини 1 

0 100% 

Прилад для отримання речовин у твердому вигляді 

ПРВ 1 

0 100% 

Прилад для визначення складу повітря 1 0 100% 

Набір з електролізу демонстраційний 1 0 100% 

Прилад для отримання та збору газів 18 4 77% 

Термометр (0... +100 °С ) 18 5 73% 

Набір хімічного посуду 1 1 0% 

Електрична плитка нагрівна 2 0 100% 

Крапельниця Шустера 10 0 100% 

Набір шкільний лабораторний НПХЛ 18 0 100% 

Наклейки на хім. посуд (на самоклеючій основі) 50 

 

0 

 

100% 

Стакан високий В-1-250 зі шкалою 5 1 80% 

Стакан високий В-1-400 зі шкалою 5 0 100% 

Стакан високий В-1-600 зі шкалою 5 0 100% 

Посуд для зберігання реактивів 20 мл. 75 10 86% 

Посуд для зберігання реактивів 50 мл. 75 10 86% 

Пробірка ПХ-14 100 75 25% 

Пробірка ПХ-16 100 75 25% 

Пробірка ПХ-21 100 80 20% 

Трубка з’єднувальна 18 5 73% 

Стакан з носиком ВН-50 з міткою 18 8 56% 

Стакан з носиком ВН-100 з міткою 18 2 89% 

Стакан з носиком ВН-150 з міткою 18 0 100% 

Колба конічна КН-50-14,5 10 3 70% 

Колба конічна КН-100-18,8 

 

10 10 0% 

Колба конічна КН-500-29 

 

10 5 50% 

Колба конічна КН-1000-29 

 

10 5 50% 
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Колба круглодонна КК-50-14,5 5 4 10% 

Колба круглодонна КК-250 

Колба круглодонна КК-500-29 

10 8 20% 

Колба круглодонна для перегонки ПКВ-250. 1 1 0% 

Колба плоскодонна П-100 10 2 80% 

Колба плоскодонна П-50-14, 10 8 20% 

Колба плоскодонна П-250 10 10 0% 

Колба плоскодонна П-500-34 6 6 0% 

Колба плоскодонна П-1000-34 1 1 0% 

Циліндр мірний з носиком (50 мл.) 10 3 70% 

Циліндр мірний з носиком (100 мл.) 10 3 70% 

Циліндр мірний (25 мл.) 10 9 10% 

Чашка фарфорова випарювальна. 10 10 0% 

Штатив для пробірок на 10 гнізд 18 1 94% 

Лійка конічна d = 36 - 50 18 5 73% 

Паличка скляна 18 10 44% 

Періодична система хімічних елементів Д.І. 

Менделєєва (роздаткова) 

18 0 100% 

Набір хімічних реактивів для кабінету хімії 

загальноосвітнього навчального закладу 1 

 

0 

 

100% 

Меблі    

Стіл лабораторний учнівський   18 18 0% 

Стіл демонстраційний з пластиковим покриттям  1 

 

1 

 

0% 

Шафа витяжна демонстраційна 1 1 0% 

Шафа для зберігання реактивів 4 4 0% 

Стілець учнівський 36 34 6% 

Стілець для вчителя 1 1 0% 

Сейф металевий 2 2 0% 

Медичні засоби    

  Бинт стерильний 1 1 0% 

Вата гігроскопічна 1 1 % 

  Спирт етиловий 100мл 50мл 50% 

   Мазь від опіків 1 1 0% 

   Перманганат калію 20г 20г 0% 

   Розчин йоду спиртовий 15мл 15мл 0% 

   Розчин борної кислоти 5%-ний спиртовий 1 1 0% 

   Розчин оцтової кислоти 2%-ний 100мл 100мл 0% 

  Розчин аміаку 10%-ний 20мл 20мл 0% 

  Валідол 1 1 0% 

 Вазелін борний 1 1 0% 

 Розчин пероксиду водню 3%-ний 100мл 100мл 0% 

 Активоване вугілля в таблетках 2 1 50% 

Сульфацил-натрію 30%-ний  1 1 0% 
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 Сода питна 1уп 1уп 0% 

Стенди:    

Періодична система хімічних елементів 

Д.І.Менделєєва 1 

 

1 

 

0% 

Таблиця розчинності кислот, основ, солей. 1 1 0% 

Інструкція з техніки безпеки та охорони праці 

1 

 

1 

 

0% 

Електрохімічний ряд напруг металів 1 1 0% 

Таблиця електронегативності 1 1 0% 

Вивчаємо хімію 1 1 0% 

портрети видатних учених галузі 

 3 

 

3 

 

0% 

Обладнання спеціального призначення.    

Скринька переносна металева для зберігання 

легкозаймистих речовин 1 

 

1 

 

0% 

Вогнегасник пінний 2 2 0% 

Ящик з піском і совком до нього. 1 1 0% 

Ковдра вогнетривка 1 1 0% 

№309 

Парти двомісні 15 13 14% 

Стільці учнівські  30 26 15% 

Робоче місце вчителя(стіл з шухлядами ) 0 1 0% 

Крісло для вчителя  0 1 0% 

Сучасні ТЗН для проведення мультимедійних 

презентацій, показу відео-матеріалів 

1 0 100% 

Годинник 

Стінка меблева 

Шафа для одягу 

Термометр  

 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

0% 

0% 

0% 

0% 

 

II. Навчально-методичне забезпечення    

Куточок з безпеки життєдіяльності , пожежної 

безпеки, правил поведінки на дорогах 

0 1 0% 

Державна символіка 

План-схема евакуації із кабінету 

Інформаційна папка в якій зазначено адреси та 

телефони служби захисту та рятування населення у 

разі виникнення  

надзвичайних ситуацій 

 

Інформаційні матеріали щодо ВІЛ інфекції , 

СНІДу, туберкульозу 

0 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

0% 

 

0% 

0% 

 

 

 

 

0% 

№ 310 
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Парти двомісні 11 11 0% 

Стільці учнівські  22 22 0% 

Робоче місце вчителя(стіл з шухлядами ) 0 1 0% 

Крісло для вчителя  0 1 0% 

Сучасні ТЗН для проведення мультимедійних 

презентацій, показу відео-матеріалів 

1 1 0% 

Годинник 

 

Стінка меблева 

 

Шафа для одягу 

 

Термометр  

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

II. Навчально-методичне забезпечення    

Куточок з безпеки життєдіяльності , пожежної 

безпеки, правил поведінки на дорогах 

0 1 0% 

Державна символіка 

 

План-схема евакуації із кабінету 

 

Інформаційна папка в якій зазначено адреси та 

телефони служби захисту та рятування населення у 

разі виникнення  

надзвичайних ситуацій 

 

Інформаційні матеріали щодо ВІЛ інфекції , 

СНІДу, туберкульозу 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

100% 

№314 

Столи учнівські 16 16 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Шафа(3 секції) 1 1 0% 

Стільці учнівські 32 25 28% 

Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Державні символи України 3 3 0% 

Пожежна безпека 1 1 0% 

Порядок дії учнів в кабінеті 314 у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

1 1 0% 

Сигнали оповіщення 1 1 0% 

План евакуації з кабінету 314 1 1 0% 

DVD програвач 1 1 0% 

Телевізор 1 1 0% 

№ 315 

Парти шкільні  15 15 0% 
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Стільці учнівські 30 29 3% 

Класна дошка – тип 2 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Стіл вчительський 1 1 0% 

Стілець офісний 2 2 0% 

Лампи світлодіодні 16 0 100% 

Мультимедійне обладнання  1 0 100% 

Набір меблів секційних 3 3 0% 

Телевізор 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс 30 0 100% 

Багатофункціональний пристрій (принтер , сканер) 1 0 100% 

Державна символіка УкраЇни 3 3 0% 

Карнізи та ламбрекени  3 3 0% 

Жалюзі 3 3 0% 

Навчальні кабінети початкової освіти 

МОВА ТА ЧИТАННЯ    

                     Друковані            Таблиці    

Український алфавіт (друковані літери великі і 

малі) 

6 шт. 6 0% 

Український алфавіт (рукописні літери великі і 

малі) 

6 шт. 6 0% 

Зразки каліграфічного письма українських букв 

великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи) 

6 шт. 6 0% 

Тлумачний ілюстрований словник української 

мови (1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Сиди правильно при письмі 19 шт. 19 0% 

Правильно тримай ручку при письмі 19 шт. 19 0% 

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова 

(1-4 класи) 

4 компл. 1 0% 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення 

(1 клас) 

6 компл, 6 0% 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення 

(2 клас) 

6 компл. 6 0% 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення 

(3 клас) 

6компл. 2 66% 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення 

(4 клас) 

6компл. 5 16% 

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв’язного 

мовлення (1 клас) 

6 компл. 1 83% 

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв’язного 

мовлення (2 клас) 

6 компл. 5 16% 

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв’язного 

мовлення (3, 4 клас) 

6 компл. - 100% 

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними 6 компл.   
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малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас) 

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними 

малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас) 

6 компл.   

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними 

малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас) 

6 компл.   

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними 

малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас) 

6компл.   

Динамічні опорні схеми для формування навички 

виразного читання (1-4 класи) 

6компл.   

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки 

(1-4 класи) 

6 компл.   

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. 

Мовлення(3-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, 

його будова; тема і 

основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас) 

6 компл. 6 0% 

Таблиці та опорні схеми з української мови:    

Речення:    

Види простих речень за метою висловлювання. 6 компл. 6 0% 

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени 

речення. 

6 компл. 6 0% 

Однорідні члени речення. 6 компл. 6 0% 

Таблиці та опорні схеми з української мови:   0% 

Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні 

слова. 

6 компл. 6 0% 

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми. 6 компл. 6 0% 

Фразеологізми. (1-4 класи) 6 компл. 6 0% 

Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, 

суфікс. Спільнокореневі 

слова. Словотвір (2-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 

класи): 

   

Частини мови:    

іменник; 6 компл. 6 0% 

прикметник; 6 компл. 6 0% 

числівник; 6 компл. 6 0% 

займенник; 6 компл. 6 0% 

дієслово; 6 компл. 6 0% 

прислівник; 6 компл. 6 0% 

прийменник, сполучник; загальні відомості 6 шт. 6 0% 

Звуки і букви.    

Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. 

Склад. 

6 компл. 6 0% 

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні. 6 компл. 6 0% 
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Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі. 6 компл. 6 0% 

Правила вимови голосних і приголосних звуків. 

Вимова і правопис 

6 компл. 6 0% 

дієслівних форм на -ться, -шся. 6 компл. 6 0% 

Правопис.    

Найуживаніші орфографічні правила про вживання 

великої букви на початку речення, у власних 

назвах (прості випадки). 

6 компл. 6 0% 

Перенос частин слів з рядка в рядок. 6 шт. 6 0% 

Правописні явища у коренях і префіксах і 

суфіксах. 

6 компл. 6 0% 

Написання прийменників з іменниками; 6 шт. 6 0% 

Вживання апострофа; 6 компл. 6 0% 

Написання не з дієсловами; 6 компл. 6 0% 

Вживання розділових знаків у кінці речення. 6шт. 6 0% 

Використання коми при однорідних членах без 

сполучників та зі 

сполучниками і, а, але; у складному реченні 

6 шт. 6 0% 

Портрети українських письменників та поетів 18 компл. 10 44% 

Картки для індивідуальної роботи    

Шаблони з пластичних матеріалів для формування 

графічних навичок з письма українською мовою (1 

клас) 

6 компл.  0% 

Каса літер та складів українського алфавіту 180 шт. 180шт. 0% 

Набір графічних позначень моделей звуків, 

складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-

дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 

класи) 

180 шт. 180 шт. 0% 

Моделі    

Площинні    

Український алфавіт на магнітах (друковані літери 

великі і малі) 

6 компл. 4 33% 

Магнітний набір моделей графічних позначень 

звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, 

слово-дія, службове слово; будова слова), речень з 

української мови та мов національних меншин (1-4 

класи) 

6 компл. 4 33% 

Навчальні комп'ютерні програми    

Збагачуємо мову (український словниковий запас) 1 шт.   

Будуємо речення. Будуємо текст 1 шт.   

Перевіряємо написання слів 1 шт.   

Екранно-звукові    

Відеофільми    

Пори року 1 шт.   
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Як хліб до нас прийшов 1 шт.   

Як книга до нас прийшла 1 шт.   

Українські народні казки 1 шт.   

Казки народів світу 1 шт.   

Традиції та звичаї українського народу 1 шт..   

Етичні норми спілкування (культура спілкування з 

однокласниками, друзями та з дорослими людьми) 

(1-4 класи) 

1 шт.   

Аудіозаписи    

Навчаємось української літературної вимови 1шт.   

Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, 

оповідання, народні дитячі ігри в музичному 

супроводі) 

1шт.   

Музичні твори для використання на уроках та у 

позаурочний час 

1шт.   

МАТЕМАТИКА    

Друковані    

Таблиці    

Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 

класи) 

6 компл. 6 0% 

Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та 

знаків (1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Лічильний матеріал з магнітним кріпленням 

демонстраційний 

6 компл. 6 0% 

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; 

форма, колір, розмір, призначення) (1 клас) 

6 компл. 6 0% 

Розміщення предметів у просторі і на площині (1-4 

класи) 

6 компл. 6 0% 

Порівняння кількості предметів (1-2 класи) 6 компл. 6 0% 

Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця 

знаходження предметів(використання кількісних і 

порядкових числівників) 1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Натуральні числа. 6 компл. 6 0% 

Число нуль. 6 компл. 6 0% 

Нумерація натуральних чисел. 6 компл. 6 0% 

Число нуль та будь-яке натуральне число в межах 

мільйона. 

6 компл. 6 0% 

Помісцеве значення цифр у позначенні 

натурального числа в межах мільйона. 

6 компл. 6 0% 

Порівняння чисел і запис результатів за допомогою 

відповідних знаків(1-4 класи) 

Арифметичні дії з натуральними числами та нулем. 

Закони і властивості арифметичних дій (1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

 6 компл. 6 0% 
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Таблиця додавання одноцифрових чисел та 

відповідні табличні випадки віднімання (1-2) 

6 компл. 6 0% 

Таблиця множення одноцифрових чисел та 

відповідні табличні випадки ділення (2-4 кл) 

6 компл. 6 0% 

Арифметичні дії (додавання, віднімання, 

множення, ділення) та залежності між ними. 

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, 

множення і ділення(1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Числовий вираз і його значення. Буквений вираз і 

його числове значення 

6 компл. 6 0% 

Порядок виконання арифметичних дій у числових 

виразах, у тому числі, з дужками (1-4 ) 

6 компл. 6 0% 

Ділення з остачею (3-4 класи) 6 компл. 6 0% 

Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас) 6 компл. 6 0% 

Відношення "більше на", "менше на", "більше е", 

"менше б" 

6 компл. 6 0% 

Різницеве і кратне порівняння чисел. 6 компл. 6 0% 

Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією 

змінною. Нерівність з однією змінною ) 

6 компл. 6 0% 

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні 

тіла (1 - 4 класи): 

6 компл. 6 0% 

Точка, лінія, відрізок, промінь, кут. 6 компл. 6 0% 

Многокутник і його елементи. 6 компл. 6 0% 

Трикутник і його елементи. Види трикутників. 6 компл. 6 0% 

Чотирикутник і його елементи, види 

чотирикутників 

6 компл. 6 0% 

Коло і круг. Їх елементи. 6 компл. 6 0% 

Куб, куля, циліндр, конус 6 компл. 6 0% 

Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 

класи); 

6 компл. 6 0% 

Довжина. Відстань. Периметр 6 компл. 6 0% 

Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, 

сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. 

Перетворювання іменованих чисел та їх 

порівняння. Арифметичні дії над ними. 

6 компл. 6 0% 

Побудова та вимірювання відрізків. 6 компл. 6 0% 

Знаходження відстані між об'єктами. Обчислення 

периметра прямокутника(квадрата) за його 

сторонами. 

6 компл. 6 0% 

Площа (3-4 класи): 6 компл. 6 0% 

Одиниці площі (квадратний метр, квадратний 

сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення 

між ними. Знаходження та обчислення площі 

прямокутника (квадрата) за довжиною їх сторін. 

6 компл. 6 0% 

Час (3-4 класи): 6 компл. 6 0% 
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Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, 

тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення 

між ними. 

6 компл. 6 0% 

Вимірювання часових проміжків за допомогою 

годинника. 

6 компл. 6 0% 

Виконання арифметичних дій з одиницями часу 6 компл. 6 0% 

Швидкість (4 клас): 6 компл. 6 0% 

Швидкість рухомого тіла при прямолінійному русі. 6 компл. 6 0% 

Одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за 

секунду тощо). 

6 компл. 6 0% 

Залежність між величинами. Залежність між 

швидкістю, часом і відстанню 

6 компл. 6 0% 

Маса тіла (2-4 класи): 6 компл. 6 0% 

Одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і 

співвідношення між ними. 

6 компл. 6 0% 

Співвідношення між одиницями маси та їх 

порівняння 

6 компл. 6 0% 

Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 

класи): 

6 компл. 6 0% 

Назви грошових одиниць (гривня, копійка) і 

співвідношення між ними 

6 компл. 6 0% 

Співвідношення між гривнею і копійкою під час 

виконання арифметичних 

6 компл. 6 0% 

дій та порівняння. 6 компл. 6 0% 

Залежність між величинами. Залежність між ціною 

предмета, їх кількістю і вартістю. 

6 компл. 6 0% 

Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання 

різних мірок для порівняння місткості рідини 

6 компл. 6 0% 

Ілюстрації до типових задач (1-2 класи) 6 компл. 6 0% 

Опорні схеми коротких записів різних видів задач 

(1-4 класи) 

6 компл. 6 0% 

Картки для індивідуальної роботи   0% 

Шаблони з пластичних матеріалів для формування 

графічних навичок з письма (1 клас) 

6 компл. 6 0% 

Палетки 6 компл.   

Каса цифр та лічильного матеріалу 6 компл . 6 0% 

Моделі    

Об'ємні    

Циферблат годинниковий 6 шт. 6 0% 

Геометричні тіла: 6 компл. 1 83% 

паралелепіпед;    

призма;    

циліндр; куб;    

конус;    
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куля;    

піраміда    

Площинні    

Геометричні фігури: ромб, його види; 6 компл. 1 83% 

паралелограм;    

прямокутник;    

многокутники;    

коло і круг;    

трикутник, його види;    

квадрат;    

трапеція, різні види Цифри та лічильний матеріал 

на магнітах 

   

Інструменти    

Контрольно-вимірювальні    

Метр навчальний з кольоровою шкалою  6 шт.   

Метр дерев'яний демонстраційний з 

сантиметровим і дециметровим діленням  

6 шт. 1 83% 

Палетка демонстраційна  6шт.   

Косинець класний (45°)  6шт. 6 0% 

Косинець класний (30°-60°)  6 шт. 6 0% 

Циркуль класний  6 шт. 6 0% 

Лінійка класна з ручкою  6 шт. 6 0% 

Рулетка, 1,5м 6 шт. 1 83% 

Прилади та пристосування    

Магнітний прилад "Частки і дроби"  6 шт. 6 0% 

Ваги демонстраційні  6 шт.   

Термометр демонстраційний  6 шт. 3 50% 

Швидкість, час, відстань 6 шт.   

Екранно-звукові    

Відеофільми    

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; 

форма, колір, розмір, призначення)  

6 шт.   

Розміщення предметів у просторі і на площині. Рух 

предметів у різних напрямах  

6 шт.   

Порівняння величин. Одиниці величин. 

Порівняння кількості предметів  

6 шт.   

Геометричні фігури та їх властивості 6 шт.   

Я І УКРАЇНА    

Друковані    

Карти стінні    

Західна півкуля. Східна півкуля. 6 шт. 3 50% 

Фізична карта світу 6 шт. 2 66% 

Фізична карта України 6 шт. 6 0% 

Адміністративна карта України 6 шт. 2 66% 
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Україна. Природні зони 6 шт.   

План місцевості 6 шт. 1 83% 

Заповідники України 6 шт.   

Історико - етнографічна карта 6 шт.   

Карти атласів    

Атлас зоряного неба 6 компл. 1 83% 

Наша Батьківщина (3-4 класи) 6 компл. 1 83% 

Контурні карти (3-4 класи) 6 компл.   

Таблиці    

Планети і тіла Сонячної системи 6 компл. 6 0% 

Річний рух Землі навколо Сонця 6 компл. 6 0% 

Обертання Землі навколо осі 6 компл. 6 0% 

Кругообіг води в природі 6 компл. 6 0% 

Рух сонця по небосхилу та утворення тіні 6 компл. 6 0% 

Тварини - мешканці ґрунту 6 компл. 6 0% 

Осілі птахи. Перелітні птахи 6 компл. 6 0% 

Птахи, які прилітають до нас на зиму 6 компл. 6 0% 

Різноманітний світ комах у природі 6 компл. 6 0% 

Гриби: їстівні та отруйні 6 компл. 6 0% 

Теплові пояси Землі 6 компл. 6 0% 

Гірські породи та мінерали 6 компл. 6 0% 

Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, 

мохів, водоростей 

6 компл. 6 0% 

Типи суцвіть 6 компл. 6 0% 

Ранньоквітучі рослини 6 компл. 6 0% 

Органи тіла людини 6 компл. 6 0% 

Червона книга. Тварини 6 компл. 6 0% 

Червона книга. Рослини 6 компл. 6 0% 

Умовні знаки плану місцевості 6 компл. 6 0% 

Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима 6 компл. 6 0% 

Рослини і тварини природних зон України: 6 компл. 6 0% 

Рослини степу 6 компл. 6 0% 

Рослини лісу 6 компл. 6 0% 

Рослини луків 6 компл. 6 0% 

Рослини поля 6 компл. 6 0% 

Рослини водойм 6 компл. 6 0% 

Рослини гір (Карпати, Крим) 6 компл. 6 0% 

Тварини степу 6 компл. 6 0% 

Тварини лісу 6 компл. 6 0% 

Тварини луків 6 компл. 6 0% 

Тварини поля 6 компл. 6 0% 

Тварини водойм 6 компл. 6 0% 

Тварини гір (Карпати, Крим) 6 компл. 6 0% 

Охорона ґрунту 6 компл. 6 0% 
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Охорона водойм 6 компл. 6 0% 

Охорона лісів 6 компл. 6 0% 

Охорона повітря 6 компл. 6 0% 

Гора. Горб 6 компл. 6 0% 

Розвиток яру (4 стадії) 6 компл. 6 0% 

Свійські тварини та їхні дикі предки 6 компл. 6 0% 

Пам'ятки неживої природи 6 компл. 6 0% 

Ланцюги живлення в природі 6 компл. 6 0% 

Розповсюдження радіоактивного забруднення 6 компл. 6 0% 

Кругообіг речовин у природі 6 компл. 6 0% 

Дерево роду (схема поколінь) 6 компл. 6 0% 

Український народознавчий матеріал (1-4 класи) 6 компл. 6 0% 

Українські рушники 6 компл. 6 0% 

Український глиняний посуд 6 компл. 6 0% 

Українське начиння (веретенце, прядка, рогачі 

тощо) 

6 компл. 6 0% 

Український одяг. Ремесла 6 компл. 6 0% 

Органи чуття 6 компл. 6 0% 

Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб 6 компл. 6 0% 

Вчимося сервірувати стіл 6 компл.   

Історичні постаті (портрети): 6 компл.   

мистецтво, наука, політичні діячі, спортсмени    

Культурна спадщина. Архітектурна спадщина 

України 

6 компл.   

Народні промисли України. Карта народних 

промислів 

6 компл.   

Пам'ятні місця Києва 6 компл. 1 83% 

Міста України (обласні центри, м. Київ) 6 компл. 1 83% 

Порівняльна довжина річок України (схеми, місце 

знаходження) 

6 компл.   

Порівняльні розміри найбільших озер України 

(контури, місце знаходження) 

6 компл.   

Галузі господарства. Сільське господарство: 

рослинництво і тваринництво 

6 компл.   

Галузі господарства. Транспорт 6 компл. 2 66% 

Галузі господарства. Промисловість 6 компл.   

Об'єкти натуральні    

Гербарії    

Основні групи рослин (зразки: дерева, кущі, трави; 

дикорослі, культурні рослини) 

6 компл. 1 83% 

Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, 

папороті 

6 компл. 2 66% 

Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні 6 компл. 1 83% 

Листяні дерева та кущі  6 компл.   
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Хвойні дерева, кущі 6 компл.   

Рослини природних зон 6 компл.   

Дикорослі рослини 6 компл.   

Бур'яни 6 компл.   

Культурні рослини 6 компл.   

Лікарські рослини 6 компл.   

Отруйні рослини 6 компл.   

Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та 

їх видозміни 

6 компл. 1 83% 

Найпоширеніші представники рослинного світу 

Полісся 

6 компл.   

Найпоширеніші представники рослинного світу 

Лісостепу 

6 компл.   

Найпоширеніші представники рослинного світу 

Степу 

6 компл.   

Найпоширеніші представники рослинного світу 

Карпат 

6 компл.   

Найпоширеніші представники рослинного світу 

Кримських гір 

6 компл.   

Колекції    

Корисні копалини України 6 компл. 3 50% 

Торф та продукти його переробки 6 компл. 3 50% 

Кам'яне вугілля та продукти його переробки 6 компл. 3 50% 

Граніт та його складові частини: польовий шпат, 

слюда і кварц 

6 компл. 3 50% 

Нафта та продукти її переробки 6 компл. 2 66% 

Гірські породи та мінерали 6 компл. 3 50% 

Ґрунти 6 компл.   

Залізна руда та продукти її переробки 6 компл. 1 83% 

Пісок, глина та продукти їх переробки 6 компл. 1 83% 

Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково-

декоративних культур 

6 компл. 2 66% 

Розвиток комах з повним і неповним 

перетворенням (колорадський жук, яблунева 

плодожерка) 

6 компл.   

Плодово-ягідні культури 6 компл.   

Насіння та плоди 6 компл. 2 66% 

Моделі    

Глобус фізичний, 1:30 млн. 6 компл. 6 0% 

Глобус політичний, 1:30 млн. 6 компл.   

Прилади та пристосування    

Опадомір 6 компл.   

Термометр зовнішній 17шт. 2 88% 

Термометр кімнатний 17шт. 17 0% 
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Флюгер 6шт.   

Гномон 6 шт. 1 83% 

Компас шкільний 6 компл. 1 83% 

Телескоп шкільний 6 шт.   

Метроном 6 шт.   

Камертон 6 шт.   

Телурій 6 шт.   

Лупа ручна 6 шт. 1 83% 

Мікроскоп шкільний 1 шт.   

Бінокль 1 шт.   

Силомір 1 шт.   

Штатив лабораторний 90 шт.   

Штатив для пробірок 90шт.   

Лоток для роздавального матеріалу 180 шт.   

Корки для пробірок 180 шт.   

Спиртівка 90 шт.   

Магніт смуговий 90шт.   

Важіль 90 шт.   

Терези з важками 90шт.   

Секундомір 90 шт. 1 98% 

Муляжі    

Фрукти 6 компл. 3 50% 

Овочі 6 компл. 2 66% 

Гриби 6 компл.   

Коренеплоди 6 компл. 1 83% 

Матеріали    

Розчин йоду 5% 100 мл   

Кухонна сіль 2 кг   

Дистильована вода 10л   

Сухий спирт 5 пач.   

Фільтрувальний папір 30 пач.   

Інструменти    

Снігомірна рейка 1 шт.   

Шнур мірний 25м 30 шт.   

Рулетка 5 шт.   

Ентомологічний сачок 5 шт.   

Відро екскурсійне 5 шт.   

Приладдя    

Пінцет 30 шт.   

Ножиці з тупими кінцями 30 шт.   

Ложка для спалювання речовини 30 шт.   

Посуд хімічний    

Пробірка хімічна з рантом, 17-150 30 шт. 30шт. 0% 

Склянка низька без носика типу Н, 250-90 30 шт.   
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Склянка висока без носика типу В, 150-95 30 шт.   

Мензурка скляна без ніжки:    

50 мл; 10 шт.   

100 мл; 10шт.   

250 мл 10 шт.   

Лійка скляна проста конусоподібна з коротким 

стеблом типу 1а, 75-110 

15 шт.   

Чашка Петрі (100 мм) 30 шт.   

Скельця предметні 100 шт.   

Скельця покривні 200 шт.   

Піпетка очна 15 шт.   

Екранно-звукові    

Відеофільми    

Відеофільми    

Заповідники України: 1 шт.   

Асканія Нова 1 шт.   

Луганський заповідник 1 шт.   

Карпатський заповідник 1 шт.   

Горгани 1 шт.   

Заповідник Мис Мартьян 1 шт.   

Ялтинський заповідник 1 шт.   

Карадазький заповідник 1 шт.   

Кримський заповідник 1 шт.   

Український степовий заповідник 1 шт.   

Канівський заповідник 1 шт.   

Поліський заповідник 1 шт.   

Планети Сонячної системи. Рух землі навколо 

Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір 

року 

1 шт.   

Чорноморський заповідник 1 шт.   

Дніпровсько-Орільський заповідник 1 шт.   

Медобори 1 шт.   

Природа та праця людей у лісостепу 1 шт.   

Природа в горах 1 шт.   

Природа та праця людей у степах 1 шт.   

Природа в мішаних лісах 1 шт.   

Правила поведінки за столом 1 шт.   

Правила харчування 1 шт.   

Вплив навколишнього середовища на здоров'я 

людини 

1 шт.   

Кругообіг води в природі 1 шт.   

Зміна горизонту при підйомі 1 шт.   

Материки та океани 1 шт.   

Утворення джерела 1 шт.   
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Утворення ярів 1 шт.   

Вороги та друзі лісу 1 шт.   

Вороги та друзі поля 1 шт.   

Свійські тварини та їхні дикі родичі 1 шт.   

Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи 1 шт.   

Добування горючих, рудних і нерудних корисних 

копалин 

1 шт.   

Життя прісної водойми 1 шт.   

Джерело. Річка 1 шт.   

Озеро. Море 1 шт.   

Розвиток рослин із насіння 1 шт.   

Звідки взялася манна каша 1 шт.   

Як хліб на стіл прийшов 1 шт.   

Чому на асфальті не може вирости дерево 1 шт.   

Головний Ботанічний сад України 1 шт.   

Тварини та рослини в різні пори року 1 шт.   

Орієнтування на місцевості 1 шт.   

Охорона природи 1 шт.   

Народні промисли в Україні 1 шт.   

Основні права та обов'язки дитини 1 шт.   

Етичне спілкування: 1 комп.   

типи спілкування; спілкування у школі і вдома    

Аудіозаписи    

Слухаємо, як звучить ліс 1 шт.   

Звуки великого міста 1 шт.   

Шум моря 1 шт.   

Друковані    

Таблиці    

Раціон харчування 6 компл. 6 0% 

Здоровий спосіб життя 6 компл.   

Особиста гігієна молодшого школяра 6 компл.   

Безпека на дорозі 6 компл.   

Безпека в побуті 6 компл.   

Основні небезпеки навколишнього середовища 6 компл.   

    

                                                          Прилади та 

пристосування  

   

Аптечка першої допомоги 17 шт. 6 64% 

Ваги 6 шт.   

Ростомір 17 шт. 17 0% 

Силомір 6 шт.   

Моделі    

Дорожні знаки 1 наб. 1 0% 

Жезл міліціонера 6 шт.   
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Рятувальний жилет 6 шт.   

Екранно-звукові    

Відеофільми    

Корисні ї шкідливі звички 1 шт.   

Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, 

укусах, переломах, вивихах, саджах 

   

Безпека щоденного життя    

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ    

Об'єкти натуральні    

Колекції    

Види паперу 6 компл.   

Породи деревини 6 компл.   

Волокна природного походження: 6 компл.   

Льон 6 компл. 1 83% 

Бавовна 6 компл. 1 83% 

Шовк 6 компл.   

Вовна 6 компл.   

Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон 

тощо) 

6 компл.   

Види м'якоть жерсті та дроту  6 компл.   

Промислові зразки тканин та ниток 6 компл.   

Моделі    

Овочі 6 компл. 2 66% 

Фрукти 6 компл. 3 50% 

Гриби 6 компл.   

Сотовий телефон 6 компл.   

Комп'ютер 6 компл.   

Макети    

Планетарій 6 шт.   

Ландшафти 6 компл.   

Костюми 6 компл.   

Архітектурні споруди 6 компл.   

Технічні конструкції 6 компл.   

Приладдя    

Приладдя    

Пензлі:    

колонкові різних номерів 30 шт.   

білячі різних номерів 30 шт.   

щетинні плоскі різних номерів 30 шт.   

Фарби :    

гуаш плакатна 6 наб. 1 83% 

акварель 6 наб. 1 83% 

темпера різних кольорів 6 наб.   

Набір посуду для роботи з фарбами 6 наб.   
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Палітра для води 6 шт.   

Палітра для фарб 6 шт.   

Фломастери 6 компл. 6 0% 

Готовальня мала 6шт. 6 0% 

Лінійки:    

150мм; 6 шт. 6 0% 

300 мм; 6 шт. 6 0% 

500 мм; 6 шт. 6 0% 

1000 мм 6 шт. 6 0% 

Кутники:    

45°, 90°, 45°; 6 шт. 6 0% 

60°, 90°,30° 6 шт. 6 0% 

Лекала 6 наб. 1 83% 

Трафаретна лінійка 6 наб. 1 83% 

Транспортир 6 шт. 6 0% 

Фальцлінійка 6 шт.   

Скальпелі різних номерів 6 наб.   

Олівці графітні (різної твердості) 30 шт. 1 96% 

Калька:    

під олівець; 6 наб.   

під туш 6 наб.   

Копіювальний папір 6 наб.   

Скріпки 6 пач. 6 0% 

Папір кольоровий по 2 наб. по2 0% 

Картон кольоровий по2 наб. по2 0% 

Дерматин 6 наб.   

Гумка по 2 наб. по2 0% 

Клей ПВА по2 наб. по2 0% 

Шило 6 шт. 6 0% 

Ножиці по 2 наб. по2 0% 

Кругоріз 6 шт.   

Альбом орієнтовних виробів із паперу 6 шт. 1 83% 

Альбом орієнтованих виробів із картону 6 шт. 1 83% 

Набір для технічної творчості "Зроби сам" 6 наб.   

    

Інструмент слюсарний (для учнів від 8 до 12 років) 6 наб.   

Картон по2 наб.   

Підкладка з гуми 6 шт.   

Карби (чекани) 6 компл.   

Фольга металева різної товщини з різних 

матеріалів (міді, латуні, алюмінію, 

6 компл.   

нержавіючої сталі)    

Дріт м'який кольоровий,(мотки) 6 компл.   

Плоскогубці 6 шт.   



118 
 

Круглогубці 6 шт.   

Кусачки 6 шт.   

Надфілі 6наб.   

Настільні лещата (тиски) маленькі 6 шт.   

Рисувалка 6 шт.   

Ножиці для жерсті 6шт.   

Альбом орієнтовних виробів із м'якого дроту і 

жерсті 

6 шт.   

Конструктор технічний металевий "Школяр" 6 шт.   

Набір для ручної праці 6 шт.   

Ножиці швейні 6 шт.   

Тканини різного кольору і волокнистого складу 6 компл.   

Набори голок 6 наб.   

Наперсток 6 шт.   

П'яльця по2 шт.   

Нитки:    

муліне; 6 наб.   

ірис; 6 наб.   

штопка; 6 наб.   

вовняна пряжа; 6 наб.   

ґудзики 6 наб.   

Тасьма, сутаж, кольорові стрічки 6 компл.   

Спиці для в'язання 6 компл.   

Крейда закрійника 6наб.   

Шнур, мотузка (для плетива та гобеленів) 6 наб.   

Картон 6 наб.   

Стрічка сантиметрова 6 шт. 6 0% 

Лінійка закрійника (20см) 6 шт.   

Альбом зразків із ниток і тканини 6 шт.   

Папка-конструктор „Майстру пластиліну і глини" 

(для індивідуальної роботи або роботи в парах) 

   

Підкладна дощечка 6 наб.   

Пластина (біла, кольорова) по2 шт.   

Пластилін скульптурний 6 наб.   

Глина керамічна і лазурна, емалі 6 наб.   

Набір стеків 6наб.   

Кружальце - основа 6 наб.   

Писальце по2 шт.   

Воскові свічки 6 шт.   

Анілінові фарби 6компл.   

Посуд для фарбування писанок 6 компл.   

Альбом зразків із глини, пластиліну 6 шт.   

Альбом юного писанкаря 6 шт.   

Папка-конструктор „Майстру лобзика, різця,    
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випалювання" 

(для індивідуальної роботи або роботи в парах) 

Інструмент столярний (для дітей від 8 до 12 років) 6 наб.   

Струбцина 6 шт.   

Лобзик 6шт.   

Абразивний папір 6 компл.   

Пилочка для лобзика 50 шт.   

Калька, копіювальний папір 6 наб.   

Олівці прості 6наб..   

Кнопки 6 пач.   

Набір для різьби по дереву 6 компл.   

Альбом зразків із фанери і деревини 6 шт.   

Набір фанерних заготовок 6 компл.   

Набір шпону різних порід дерев 16компл.   

Палітурний верстат настільний 6 шт.   

Ручний млинок 6 шт.   

Прядка 6 шт.   

Обладнання загального призначення    

Інструменти, пристрої, пристосування    

Лещата (маленькі) 6 шт.   

Гончарний круг 6 шт.   

Фанерний столик для випилювання 6 шт.   

Безчовникова швейна машина 6 шт.   

Повітряний фарбопульт 6 шт.   

Випалювач 6 шт.   

Муфельна піч (лабораторна) 6 шт.   

Ткацький верстат настільний 6 шт.   

Універсальний верстат "Умілі руки" 6 шт.   

Лещата (маленькі) 6 шт.   

Гончарний круг 6 шт.   

Фанерний столик для випилювання 6 шт.   

Безчовникова швейна машина 6 шт.   

Повітряний фарбопульт 6 шт.   

Випалювач 6 шт.   

Муфельна піч (лабораторна) 6 шт.   

Ткацький верстат настільний 6 шт.   

Універсальний верстат "Умілі руки" 6 шт.   

Альбом "Художні образи людей"    

Ікона Миколая Угодника 6 шт.   

Народна картина "Козак Мамай" 6 шт.   

А.Монастирський "Запорожець" 6 шт.   

С.Прокора "Українська дівчина" 6 шт.   

Філіппо Ліпі "Портрет юнака" 6 шт.   

І.Рєпін "Українка" 6 шт.   
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К.Маковський "Дівчинка у вінку" 6 шт.   

О.Мурашко "Дівчинка в червоному капелюсі" 6 шт.   

І.Глазунов "Портрет сина" 6 шт.   

А.Коноваленко "Оранта" (панно в техніці маркетрі) 6 шт.   

А.Коноваленко "Древній літописець" (панно в 

техніці маркетрі) 

6 шт.   

А.Коноваленко "Архангел Михаїл" (панно в 

техніці маркетрі) 

6 шт.   

А.Коноваленко "Народження пісні" (панно в 

техніці маркетрі) 

6 шт.   

А.Коноваленко "Принцеса Діана" (панно в техніці 

маркетрі) 

6 шт.   

П.Пікасо Дівчинка на кулі" 6 шт.   

Г.Якутович "Аркан" 6 шт.   

Альбом репродукцій: "Художнє довкілля"    

Ф.Сурбаран "Натюрморт з посудом" 6 шт.   

М.Пимоненко "Святочне ворожіння" 6 шт.   

Є.Лещенко "Колядники" 6 шт.   

К.Брюллов "Світлана, що ворожить" 6 шт.   

Б.Кустодієв "Масляна" 6 шт.   

М.Кравець"Декоративний розпис" 6 шт.   

В. та А.Проторієви "Тарілка. Глек" 6 шт.   

М.Токар "Килимок" 6 шт.   

Г.Василенчук "Рушничок" 6 шт.   

Т.Шевченко "Старости" 6 шт.   

А.Петрицький "Різдвяний ранок" 6 шт.   

Г.Світлицький "Хата у місячну ніч" 6 шт.   

Я.Станіславський "Хата над Дніпром" 6 шт.   

Альбом репродукцій картин "Природне 

довкілля" 

   

В.Васнєцов "Русалки у Підводному царстві" 6 шт.   

А.Пластов "Соняшники" 6 шт.   

А. Саврасов "Шпаки прилетіли" 6 шт.   

І.Левітан "Нічні фіалки і незабудки" 6 шт.   

В.Бакшеєв "Яблуні у цвіті" 6 шт.   

А.Коноваленко "Квіти Вівальді" (техніка маркетрі) 6 шт.   

А.Коноваленко "Троянди" (техніка маркетрі) 6 шт.   

А.Коноваленко "Троянди і метелики" (техніка 

маркетрі) 

6 шт.   

"Осінь - жар-птиці" (барви осінньої природи у 

творах петриківських майстрів: М.Примаченко, 

Г.Собачко, М.Тимченко, К.Білокур, Н.Білокінь, 

О.Скицюк) 

6 шт.   

"Зимонька - снігуронька" 6 шт.   



121 
 

Зимові мотиви у творах художників: М.Глущенка 

"Зимовий день"; 

6 шт.   

С.Шишка "Парк взимку", "Пролісок"; І.Марчука 

"Мереживо", "Зимовий 

день", "Сліди сонця на землі", "Весна - красна" 

6 шт.   

Альбом репродукцій "Технічні та архітектурні 

форми": 

   

П.Левченко "Водяний млин" 6 шт.   

С.Васильківський "Водяний млин" 6 шт.   

С.Шишко "Парк взимку" 6 шт.   

А.Ораєв "Моя вулиця" 6 шт.   

В.Скакандій "Ужгород" 6 шт.   

В.Сивак "Дощ на Андріївському узвозі" 6 шт.   

Альбом „Геометричні головоломки" 6 шт.   

Альбом „Людина і техніка" 6 шт.   

Альбом „Дизайн ландшафтів" 6 шт.   

Альбом „Дизайн костюмів" 6 шт.   

Альбом „Промисловий дизайн" 6 шт.   

Альбом „Графічний дизайн" 6 шт.   

Альбом „Дизайн середовища (інтер'єрів, 

екстер'єрів)" 

6 шт.   

"Людина і природа "    

Міні-лопатка дерев'яна 6 шт.   

Оприскувач "Росинка" 6 шт.   

Лійка 6шт.   

Щіточка 6 шт.   

Поролон 6наб.   

Марля (для вирощування насіння) 1 п.м   

Ваза 17 шт. 19 0% 

Вазони різних форм по 1-4 наб. по1-3  

Інструменти садово-городні: 1-5 наб.   

борозновик;    

виделка посадкова;    

граблі малі;    

сапа;    

тризуб розпушувальний;    

совок садильний    

Праця у побуті    

Посуд:    

столовий; 6 наб.   

чайний; 6 наб.   

кавовий; 6 наб.   

стакан 6 наб.   

Ложка (столова, чайна) по2 наб.   
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Виделка 6 наб.   

Ніж 6 наб.   

Серветки по5 пач. по5п 0% 

Мило 17 наб. 17 0% 

Мочалка 6шт.   

Шампунь 6 шт.   

Гребінець 6 наб. 6 0% 

Люстерко 6 шт. 6 0% 

Хустинка носова 6наб. 6 0% 

Рушник 6 наб. 6 0% 

Відеозаписи    

Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним 

мистецтвом України 

1 шт.   

Народна художня вишивка 1 шт.   

Народні іграшки 1 шт.   

Бесіди про необразотворче мистецтво: архітектура, 

дизайн 

1 шт.   

Перші кроки у світ дизайну 1 шт.   

Робота з прикладним матеріалом (1-4 класи) 1 шт.   

Плодово-ягідні культури України 1 шт.   

Календарно-обрядові свята українського народу 1 шт.   

Глина та її використання 1 шт.   

На деревообробному комбінаті 1 шт.   

На прядильно-ткацькій фабриці 1 шт.   

На будівельному майданчику 1 шт.   

У світі професій 1 шт.   

Працьовита у нас сім'я 1 шт.   

Аудіозаписи    

Фонохрестоматія "Композитори дітям" 1 компл.   

Фонохрестоматія "Духовна музика для занять із 

художньої праці" 

1 компл.   

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО    

Моделі, муляжі    

Гіпсові фігури геометричний тіл (куб, циліндр, 

конус, ромб) 

6 компл.   

Іграшки (м'які, пластмасові, металеві) 6 компл. 3 50% 

Фрукти 6 компл. 1 83% 

Овочі 6 компл. 1 83% 

Фігури людини і тварин з рухомими частинами 

(картонні) 

6 компл.   

Предмети побуту 6 компл.   

Друковані    

Таблиці    

Таблиці-схеми послідовного виконання завдання 6 компл.   
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Репродукції картин художників 6 компл.   

Зразки різних видів мистецтва 6 компл.   

Образотворче мистецтво у міжпредметних зв'язках 6 компл.   

Геометричні фігури 6 компл.   

Альбоми    

Юний писанкар 6 шт.   

Малюнки зразків із глини і пластиліну 6 шт.   

Малюнки зразків розписів (зокрема, українських) 6 шт.   

Малюнки зразків виробів майстрів народних 

ремесел (гончарство, лозоплетіння, різьблення, 

народна іграшка) 

36шт.   

Приладдя та матеріали    

Пензлі акварельні 30 наб.   

Фарби:    

гуаш плакатна 30 наб.   

акварель 30 наб.   

анілінові 30 наб.   

темпера різних кольорів 30 наб.   

Палітри пластмасові 30 шт.   

Мольберт 30 шт.   

Фломастери 30 наб.   

Підставки для натури 3 шт.   

Склянки для води 30 шт.   

Пластик (білий, кольоровий) 30 наб.   

Глина керамічна і лазурна, емалі 30 наб.   

Набір стеків 30 наб.   

Посуд для фарбування писанок 30 наб.   

Кольоровий папір 30 наб.   

Фольга 30 наб.   

Дошка для ліплення 30 шт.   

Відеофільми    

Декоративно-прикладне мистецтво    

Живопис    

Графіка    

Скульптура    

Архітектура    

Навчальні комп'ютерні програми    

Образотворче мистецтво (1-4 класи) 6 шт.   

№  326 

Столи учнівські 9 9 0% 

Стіл учителя 1 1 0% 

Демонстраційний стіл - -  

Шафа - -  

Стільці учнівські 18 18 0% 
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Стільці учителя 1 1 0% 

Дошка шкільна 1 1 0% 

Дошка магнітна - -  

Дошка комп’ютерна - -  

Екран 1 1 0% 

Комп’ютери 1 1 0% 

Ксерокс 1 - 100% 

Принтер 1 1 0% 

Сканер 1 - 100% 

Проектор 1 1 0% 

Витяжна шафа - -  

Телевізор - -  

Тримач для проектора 1 - 100% 

Спортивні зали та спортивні майданчики 

1. Гімнастичний інвентар    

1.1. Перекладина (низька і висока) 1/1 шт. 1/5 0% 

1.2. Бруси (паралельні й різновисокі) 1/1 шт. 4/- 0% 

1.3. Кінь, козел для опорних стрибків 2/2 шт. - 100% 

1.4. Місток для опорних стрибків   4 шт. - 100% 

1.5. Канат підвісний для лазіння 6 шт. 4 33% 

1.6. Канат для перетягування 2 шт. 2 0% 

1.7. Колода гімнастична 1 шт. - 100% 

1.8. Лави гімнастичні 10 шт. 17 0% 

1.9. Стінка гімнастична (кількість секцій) 16 шт. 17 0% 

1.10. Скакалки 40 шт. 20 50% 

1.11. Палиці гімнастичні 40 шт. 10 25% 

1.12. Штанга 2 шт. - 100% 

1.13. Гантелі (вагою від 1кг. до 5 кг.) 30 шт. - 100% 

1.14. М'ячі набивні (вагою від 1кг. до 5 кг.) 

30 шт. 

кожної 

ваги 

5 83% 

1.15. М'ячі для настільного та великого тенісу 30 шт. 15 50% 

1.16. Мати гімнастичні в чохлах 22 шт. 11 50% 

1.17. Мати гімнастичні поролонові 6 шт. - 100% 

1.18. Дзеркало (розміром 2 х 3 м.) 1 шт. - 100% 

1.19. Секундоміри 2 шт. 1 50% 

1.20. Аптечка 1 шт. 1 0% 

2. Легкоатлетичний інвентар    

2.1. Колодки стартові 6 пар 2 66% 

2.2. Гранати (вагою 500 г., 700 г.) по 30 шт. - 100% 

2.3. Ядра (вагою 3 кг., 4 кг.) по 10 шт. - 100% 

2.4. Пістолет стартовий 1 шт. - 100% 

2.5. Прапорці суддівські 6 шт. - 100% 

2.6. Секундоміри одно стрілочні 2 шт. - 100% 
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2.7. Секундоміри двох стрілочні 3 шт. - 100% 

2.8. Стійки 4 пари - 100% 

планки металеві 4 пари 3 25% 

вимірювач для стрибків у висоту 2 шт. - 100% 

2.9. Рулетка металева (1-100 м.) 2 шт. - 100% 

2.10. Мегафон з батарейками 2 шт. 1 50% 

2.11. Естафетні палиці 20 шт. - 100% 

2.12. Аптечка 1 шт. 1 0% 

3. Лижний інвентар    

3.1. Лижі бігові з кріпленнями 40 пар 10 пар 75% 

3.2. Палиці лижні 40 пар - 100% 

3.3 Черевики лижні 120 пар - 100% 

3.4. Мазі лижні для різних температур 
по 100 

банок 
- 100% 

3.5. Лампа паяльна 2 шт. - 100% 

3.6. Смола лижна (для просмолювання лиж) 100 банок - 100% 

4. Інвентар для спортивних споруд    

4.1. М'ячі баскетбольні 40 шт. 30 25% 

4.2. М'ячі волейбольні 40 шт. 10 75% 

4.3. М'ячі гандбольні (чоловічі та жіночі) 40 шт. 4 90% 

4.4. М'ячі футбольні 40 шт. 30 25% 

4.5. Сітки волейбольні 2 шт. 2 - 

4.6. Вимірювач висоти волейбольної сітки 1 шт. - 100% 

4.7. Ворота гандбольні 2 шт. - 100% 

4.8. Насоси для надування м'ячів 2 шт. - 100% 

4.9. Свистки суддівські 5 шт. - 100% 

4.10. Прапорці суддівські 6 шт. - 100% 

4.11. Вишка суддівська (на кожний волейбольний 

майданчик)  
2 шт. - 100% 

4.12. Лави гімнастичні (на кожний 

спортмайданчик) - 6 шт.  
30 шт. - 100% 

4.13. Стійки для обведення 10 шт. - 100% 

4.14. Годинник-секундомір 1 шт. - 100% 

4.15. Шаховий годинник 5 шт. 2 60% 

4.16. Шахи, шашки 
по 10 

комплектів 
2/3 75% 

4.17. Столи для настільного тенісу 4 шт. 1 75% 

4.18. Ракетки для настільного тенісу 12 пар - 100% 

4.19. М'ячі для настільного тенісу 1000 шт. - 100% 

4.20. Ракетки для бадмінтону 15 шт. 12 20% 

4.21. Сітки для бадмінтону 2 шт. 1 50% 

4.22. Волани для бадмінтону 50 шт. 20 60% 

4.23. Аптечка 1 шт. 1 - 

5. Туристський інвентар    
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5.1. Туристичні намети 15 шт. 2 86% 

5.2. Спальні мішки 40 шт. - 100% 

5.3. Рюкзаки 40 шт. 1 97% 

5.4. Подушки гумові надувні 30 шт. - 100% 

5.5. Матраци гумові надувні 30 шт. - 100% 

5.6. Алюмінієві каструлі з кришками 8 шт. - 100% 

5.7. Розливна ложка 4 шт. - 100% 

5.8. Сокирки туристичні 10 шт. - 100% 

5.9. Відра залізні 4 шт. - 100% 

5.10. Посуд для приготування їжі комплект - 100% 

5.11. Компас 30 шт. - 100% 

5.12. Голки, нитки комплекти - 100% 

5.13. Аптечка, бинти комплект 1 - 

6. Орієнтований перелік обладнання 

тренажерного залу 
   

6.1. Обладнання що спрямовані на оздоровлення:     

6.1.1. Диски "Здоров'я" 2 шт. 2 0% 

6.1.2. Велотренажери 4 шт. - 100% 

6.1.3. Доріжка, що біжить 1 шт. - 100% 

6.1.4. Обручі 40 шт. 5 87% 

6.1.5. Тренажер "Гребний" 1 шт. 1 0% 

6.1.6. Еспандери, гумові джгути 15 шт. - 100% 

6.1.7. Менажери для ступенів ніг 4 шт. - 100% 

6.1.8. Тренажер "Здоров'я" 1 шт. - 100% 

6.1.9. Гімнастичні лави 2 шт. - 100% 

6.1.10. Дзеркало (розміром 2 х 3 м.) 1 шт. - 100% 

6.1.11. Музичний центр-програвач, магнітофон, 

телевізор, кінопроектор - комплект  
 - 100% 

6.1.12. Збірно-розбірні гантелі 15 шт. - 100% 

6.1.13. Набивні м'ячі (1, 3, 5 кг.) 
15, 10, 5 

шт. 
- 100% 

6.2. Обладнання для атлетичного розвитку учнів     

комплекти комбінованих тренажерів залежно від 

розмірів приміщення та можливостей навчального 

закладу 9 але не менше 6 тренажерів 

 - 100% 

7. Спортивна форма для збірних команд 

навчального закладу  

(кількість залежить від складу команд і їх 

наявності) 

   

7.1. Форма футбольна 
18 

комплектів 
10 44% 

7.2. Форма баскетбольна 
10 

комплектів 
12 0% 

7.3. Форма волейбольна 10 - 100% 
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комплектів 

7.4. Форма гандбольна 
10 

комплектів 
- 100% 

7.5. Плавки   - 100% 

8. Перелік документів, які мають бути в 

загальноосвітніх навчальних закладах 
   

8.1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".  + + - 

8.2. Національна доктрина розвитку фізичної 

культури і спорту України.  
+ + - 

8.3. План заходів на виконання доктрини розвитку 

фізичної культури і спорту України.  
+ + - 

8.4. Державні тести і нормативи оцінки фізичної 

підготовленості населення України.  
+ + - 

8.5. Державна статистична звітність про державне 

тестування шкільної молоді за попередній рік.  
+ + - 

8.6. Навчальні програми "Фізична культура".  + + - 

8.7. Календарні плани.  + + - 

8.8. Плани-конспекти уроків (групи уроків).  + + - 

8.9. Журнали факультативних занять (якщо 

проводяться заняття з фізичної культури за 

рахунок факультативних годин).  

- - - 

8.10. Журнали факультативних секцій, гуртків.  - - - 

8.11. План спортивно-масових заходів в закладах 

освіти.  
+ + - 

8.12. Положення про проведення спортивно-

масових заходів в закладах освіти.  
+ + - 

8.13. Протоколи змагань, звіти головних суддів.  + + - 

8.14. Журнал обліку спортивно-масових заходів 

закладу освіти.  
- - - 

8.15. Документи з техніки безпеки:  

- посадова інструкція;  

- інструкція з охорони праці, правила поведінки 

учнів у спортивному залі та на спортивному 

майданчику;  

- інструкція з охорони праці при проведенні 

спортивно-масових заходів;  

- інструкція з охорони праці під час проведення 

занять з усіх розділів програми;  

- журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці;  

- журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці для учнів;  

- акт проведення перевірки на надійність 

спортивного обладнання;  

- акт-дозвіл на експлуатацію спортивного залу.  

+ + - 
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8.16. Інвентарна книга.  + + - 

8.17. План роботи предметно-методичної комісії 

(методоб'єднання) вчителів фізичного виховання. 

Протоколи засідань.  

+ + - 

8.18. Положення про осередок (клуб) спортивної 

спілки учнівської молоді.  
- - - 

8.19. План роботи осередку (клубу) спортивної 

спілки учнівської молоді.  
- - - 

8.20. Відомості про дітей, не вміють плавати.  + + - 

8.21. Статистичні звіти "ФК"  + + - 

8.2.1. Технічні засоби навчання.     

1. Електропрогравач   - 100% 

2. Магнітофон   - 100% 

3. Діапроектор   - 100% 

4. Відеомагнітофон   - 100% 

5. Мегафон   1 0% 

6. Мікрофон переносний     

7. Відеокасети (компакт диски):     

- стройові прийоми  1 комп. - 100% 

- техніка бігу, стрибків, метань 1 комп. - 100% 

- техніка гімнастичних вправ 1 екз. - 100% 

- техніка акробатичних вправ 1 екз. - 100% 

- техніка і тактика гри в волейбол 1 екз. - 100% 

- техніка і тактика гри в гандбол 1 екз. - 100% 

- техніка і тактика гри в футбол 1 екз. - 100% 

- техніка і тактика гри в баскетбол 1 екз. - 100% 

- ритмічна гімнастика 1 екз. - 100% 

- атлетична гімнастика 1 екз. - 100% 

- техніка лижних ходів 1 екз. - 100% 

- техніка ковзанярського спорту 1 екз. - 100% 

- техніка спортивних засобів плавання 1 екз. - 100% 

- Мультимедійна програма "Футбол у школі" 1 екз. - 100% 

8.2.2. Перелік обладнання для здійснення медико-

педагогічного контролю:  
   

- комп'ютер   - 100% 

- динамометр кистьовий дитячий   - 100% 

- ваги медичні   - 100% 

- спірометр   - 100% 

1. Спортивний зал 
40 х 36 м. 

1 шт. 
24х12м - 

2. Легкоатлетичний майданчик:  
12 х 24 м. 

1 шт. 
- 100% 

бігова доріжка (колова) 
200 х 7 м. 

1 шт. 

200 х 7 м. 

1 шт. 
- 
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бігова доріжка (пряма) 
135 х 7,5 м. 

1 шт. 

135 х 7 м. 

1 шт. 
- 

яма для стрибків у довжину 
135 х 7,5 м. 

1 шт. 

30 х 4м 

1 шт. 
- 

універсальна яма для стрибків 
32 х 5 м. 

1 шт. 
- 100% 

3. Майданчик для спортивних ігор і 

легкоатлетичного метання гранати, тенісного м'яча 

20 х 70 м. 

1 шт. 

20 х 60м 

1 шт. 
- 

поле для гри у гандбол (7 : 7) 
20 х 40 м. 

1 шт. 
- 100% 

майданчик для гри у баскетбол 
18 х 30 м. 

1 шт. 

18 х 30 м. 

1 шт. 
- 

майданчик для гри у волейбол 
20 х 24 м. 

1 шт. 

20 х 24 м. 

1 шт. 
- 

поле для гри у футбол 
20 х 80 м. 

1 шт. 

55 х 30м 

1 шт. 
- 

4. Гімнастичний майданчик (з установкою 

трапецій, колоди, брусів, лабіринтів, гімнастичних 

стінок, перекладин тощо) 

20 х 80 м. 

1 шт. 
- 100% 

5. Тренажерний зал 1 шт. 1шт. - 

Перелік обладнання логопедичного кабінету 

Настільне дзеркало для логопедичних занять (50 

х100 см)    

Настільне дзеркало (60 х 80 см) 

Дзеркало для індивідуальної роботи (9 х 12 см) 

Логопедичні зонди, шпателі 

Умивальник 

Настільна лампа 

Класна дошка 

Шафи  

Столи лабораторні  

Стіл канцелярський,  

Парта одномісна (двомісна + стільці ) 

 Стільці  

 Полички  

 Магнітофон 

 Диктофон 

 Наочний матеріал з розвитку мовлення 

 Настільні ігри 

 Підручники і навчальні посібники 

 Прилади для корекції мовлення 

 Мультимедіа 

1 

 

2 

7 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

  

 
 


