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Пояснювальна записка 
 

Тип освітнього закладу, прогнозована кількість класів  

та учнів, що навчаються. 

 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №128 м. Києва. Мова 

навчання – українська. У школі планується відкриття 13 класів ( 3-4 класи), у 

яких буде навчатися кількість дітей, відповідно чинного законодавства. Школа 

працює в п’ятиденному режимі. 

 
Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано 

навчально – виховний процес. 

 

 Освітня програма для 3-4-х середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №128 міста Києва  на 2019 – 2020 навчальний рік розроблена на 

виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової 

української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 

грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року»; Державного стандарту початкової загальної освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року 

№ 462, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально – виховного 

процесу  ( постанова Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  

14 серпня 2001 № 63), наказу МОН України «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» від 20 квітня 

2018 № 407, листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 1/9-

254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» (використання освітніх 

програм освітніх проектів, що реалізовували у 2017-2018 н. р. освітню діяльність 

за державними стандартами 2004 та 2011 років на підставі наказів МОН України, 

що не втратили чинності), листа Міністерства освіти і науки України від 

29.08.2018 р. № 2.2-2262 «Щодо перерозподілу навчальних годин», листа 

Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання вивчення навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році». 
 

 Освітня програма початкової освіти (далі - Типова освітня програма) СЗШ 

№128 міста Києва окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).  
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 Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на 

державному рівні й забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні 

Державного стандарту. 

 Враховуючи індивідуальні освітні запити учнів і їх батьків, 

конкретизовано варіативну складову робочого плану, у якій передбачено 

додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, 

групові та факультативні заняття. 

 Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з 

урахуванням санітарно-гігієнічних вимог. 

 Години фізичної культури в 3-4 класах не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження відповідно до наказів: 

- Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 № 407; 

- Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2014 № 460; 

 При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків 3-4 класів – 40 

хвилин. 

 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2012 р. № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності 

груп дошкільних навчальних закладів (ясел, садків) компенсую чого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах». 

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

 

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік (52 години/ 

тиждень ): для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік  (26 годин/тиждень),  для 4-

х класів – 910 годин/навчальний рік (26 годин/тиждень). Детальний розподіл 

навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах. 

  

 При цьому використані варіанти: 

№ 

додатку 

Класи Примітка Варіант освітніх програм, 

затверджених  Міністерством 

освіти і науки України 

1 3-А,3-Б,3-В 

4-А,4-Б,4-В,4-Г 

 з українською 

мовою навчання 

Таблиця № 1 

Типової освітньої програми  

закладів загальної середньої 

освіти І ступеня (наказ МОН 

від 20.04.2018 р. № 407) 
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 Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани початкової школи передбачають 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. 

 

 Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з відповідних бюджетів. 

 

 

Перелік освітніх галузей. 

 

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

 

Особливості організації навчального процесу 

 

 Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова 

(мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і 

читання)", "Іноземна мова". 

 Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

 Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". 

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

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

 Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

 Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом 

"Мистецтво". 

 Для учнів 3-4 класів, враховуючи кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення, частина навчального навантаження у навчальному  предметі 

«Фізична культура» (до 1 години на тиждень) використовується для вивчення 

навчального предмета «плавання», що забезпечує рухову активність учнів. 
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 Враховуючи особливості навчально-виховного процесу закладу, навчальна 

практика та навчальні екскурсії у 3-4 класах будуть проводитись під час 

навчального року (рішення педагогічної ради протокол № 1 від 27.08.2019 р.) 

 

Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану 

 

 Варіативна складова навчальних планів використовується на підсилення 

предметів інваріантної складової. За рахунок годин варіативної складової 

заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів: 

 

 

Клас Предмет Кількість годин на тиждень 

3-А, 3-Б, 3-В 

4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г. 

Українська мова +1 

3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 

4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г. 

Англійська мова +1 

 

 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навантаження учнів.  

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

 Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу 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 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; 
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- 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 закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

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 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 освіти у 3-4-х класах формувальному та 

підсумковому (бальному) 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. 

 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою.  

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, 

яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та (або) якості освіти. 
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Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які 

має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати 

навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

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

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 

практична його спрямованість. 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 внутрішньопредметних 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.  

 

 

 

Кадрове забезпечення 

(початкова школа) 
Якісний склад чителів за віком 

Кількість педагогічних 

працівників 
2019-2020 

34 педпрацівника 

До 30 – ти років 12 

31 – 40 років 4 

41 – 50 років 6 

51 – 55 років 2 

Понад 55 – років 10 
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Якісний склад учителів за педагогічним стажем 

Кількість педагогічних 

працівників 

2019-2020 

34 педпрацівника 

До 3 – х років 5 

3 – 10 роки 11 

10 – 20 років 1 

Понад 20 років 17 

Відомості про вчителів – пенсіонерів 

Кількість педагогічних 

працівників 

2019-2020 

34 педпрацівника 

60 років 1 

Понад 60 років 2 

Всього: 3 

  

  

 

 Навчально – виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають 

повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють державною 

мовою. 

 Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація 

педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників СЗШ №128 проводиться за 

Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про 

освіту» та «Про загальну середню освіту». 

 Атестація педагогічних працівників проводиться з метою: 

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової 

кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності; 

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного 

самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня 

компетентності, майстерності та ефективності роботи. 

 Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не 

допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію. 

 Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної 

категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і 

проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між 

педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до 

конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та 

дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації 

широких кіл громадськості. 

 Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх 

кваліфікації, що простежується протягом п’яти років. 
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Таблиця 1 

Результати атестації педагогічних працівників 

Кількість педагогічних працівників 
 

2019-2020 

Вища категорія 18 

І категорія 2 

ІІ категорія 4 

Спеціаліст 5 

Молодий спеціаліст 5 

Таблиця 2. 

Рік 

Нагороди, педзвання 

Відмінник освіти 

України 
Вчитель - методист Старший вчитель 

2019-2020 2 2 5 

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників є: 

 формування ключових компетентностей; 

 моніторинг якості освітньої діяльності; 

 самоосвітня діяльність педагога; 

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка 

відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо 

змісту, форм та методів проходження курсів. 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості 

самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з 

індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе 

опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, 

що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради. 

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та 

із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне 

навчання. 

Матеріально-технічне забезпечення початкової школи. 

 Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 128 м. 

Києва» розміщений в будівлі 1957 року, реконструйований 2015 року, загальною 

площею1437105м2, проектна потужність установи –930 учнів. 
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 Заклад розташований за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 6. Школа 

знаходиться у комунальній власності. Стан будівель – задовільний, освітлення 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Навчання відбувається в одну зміну.

  

Середня наповнюваність класів по початковій школі складає 30 учнів. 

Територія закладу становить 13046 га, огороджена та утримується в належному 

стані. Земля, надана в користування закладу, використовується за призначенням, 

огорожена, утримується в належному санітарно-гігієнічному стані. 

 

Для реалізації освітнього процесу в школі наявні 13 кабінетів початкових класів 

та 13 гардеробних приміщень, 7 навчальних кабінетів, 2 спортивні зали, актова 

зала, їдальня, басейн, спортивний майданчик, на якому знаходиться футбольне 

поле зі штучним покриттям та тренажерний комплекс, ігровий майданчик,  

Загальна площа спортивного майданчика складає 618 м2. 

 

У закладі наявні: 

 3 кабінети іноземної мови; 

 3 кабінети інформатики; 

 1 кабінет музичного мистецтва; 

 

 Навчальний заклад має  кабінет для педагогічних працівників 

(учительську), кабінет психолога, кабінет соціального педагога, медичний пункт, 

 кабінет директора, кабінет секретаря, 3 кабінети заступників директора, 

бібліотека,  книгосховище. 

 Кожен навчальний кабінет укомплектований партами, стільцями для 

кожного учня; столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця 

педагогічного працівника в класних кімнатах, навчальних кабінетах, шафами у 

кожному навчальному кабінеті, класними дошками для кожної класної кімнати, 

навчального кабінету, смарт дошками, комп’ютерами.1-2 класів є 6 кольорових 

принтерів. 

 У закладі працює три кабінети інформатики. У даних кабінетах 

встановлені навчальні комп’ютерні комплекси з ліцензованим програмним 

забезпеченням. Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до 

мережі Internet. 

 Кабінети інформатики відповідають вимогам нормативних документів.  

 

 

  

Усього ПК у 3 кабінетах інформатики 29 

Із них:   

Робочі місця учнів в кабінеті інформатики 26 

 Робоче місце учителя інформатики 3 

. ПК, що підключені до мережі Інтернет 29 

 
Кількість учнів на один ПК в кабінетах інформатики 2 

   

На першому поверсі закладу розміщено: 
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 змінні стенди та виставки початкової школи; 

 куточок з охорони праці; 

 розклад  

 стенд «Державна символіка» 

 

 У закладі працює бібліотека, яка в своєму складі має читальну залу, 

кімнати видачі та зберігання літератури. В читальній залі є 2 персональних 

комп’ютери, що підключені до мережі Інтернет. 

 Бібліотечно-бібліографічний фонд бібліотеки закладу станом на 01.09.2017 

року нараховує 26226 екземпляр. З них основний бібліотечний фонд (без 

урахування підручників) становить 13118 примірники. 

Мовний склад основного бібліотечного фонду: 

  книги українською мовою    – 80%; 

  книги російською мовою      – 15%; 

  книги іншими мовами    – 5%; 

Фонд підручників нараховує  13108 екземплярів. 

Забезпечення учнів  підручниками складає  90%. 

Зазначена навчально-методична та довідкова література  використовується за 

призначенням. 

 У закладі є 8 внутрішніх туалетів загальною площею 126 м2.  (4 туалети 

для дівчат, 4 туалети для хлопців).  

 В школі проведено велику організаторську роботу по естетичному 

оформленню коридорів, класних кімнат, навчальних та адміністративних 

кабінетів, їдальні, влучно підібрано кольорову гаму. В закладі чітко 

простежується єдиний підхід до оформлення всього приміщення школи. 

Будівля та майно закладу належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Вінниці, знаходиться на балансі закладу та належить йому на 

правах оперативного управління. 
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