
Освітня програма III ступеня (11 клас) 

Загальні положення освітньої програми 
Освітня програма загальної середньої освіти I I I ступеня (профільна середня 

освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на основі Типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти I I I ступеня, затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 р. № 406. 

Освітня програма визначає: 
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв'язки окремих предметів, курсів за вибором, логічної послідовності їх 
вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів; 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; 
- форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; 
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 
можливі взаємозв'язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11-х класів 
1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на 
тиждень окреслено у навчальному плані. 

Навчальним планом передбачається реалізація освітніх галузей Базового 
навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. 
Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 
варіативну складову. Години варіативної складової передбачаються на збільшення 
годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; упровадження курсів 
за вибором. 

1 1 клас працює за універсальним профілем. 

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 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. Наскрізні лінії 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. 



Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. 
Профільна середня освіта 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 повинні 
розпочинати 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 укладено за такими освітніми галзями: 

Мови і літератури Математика Естетична культура Природознавство 
Суспільствознавство Здоров'я і фізична культура Технології 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 
навчальних програмах. 

Форми організації освітнього процесу. 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 
- формування компетентностей; 
- розвитку компетентностей; 
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 
- корекції основних компетентностей; 
- комбінований урок. 
Також формами організації освітнього процесу можуть бути 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. 

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії 
і т. д. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках 
або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних 
компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, 
заключній конференції тощо. Перевірка та/або оцінювання досягнення 
компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди. 

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; 
- 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. 



Таблиця 4 до освітньої програми I I I ступеня 

Перелік навчальних програм (11 клас) 
для учнів закладів загальної середньої освіти НІ ступеня 

(затверджені наказом М О Н від 14.07.2016 № 826) 

№ 
п/п 

Назва навчальної програми Рівень вивчення 

1. Українська мова академічний рівень 
2. Українська література академічний рівень 
3. Зарубіжна література академічний рівень 
4. Російська мова рівень стандарту 
5. Історія України академічний рівень 
6. Всесвітня історія академічний рівень 
7. Людина і світ рівень стандарту 
8. Математика академічний рівень 
9. Інформатика академічний рівень 
10. Фізика рівень стандарту 
11. Астрономія рівень стандарту 
12. Біологія академічний рівень 
13. Екологія рівень стандарту 
14. Економіка рівень стандарту 
15. Хімія академічний рівень 
16. Художня культура рівень стандарту 
17. Англійська мова академічний рівень 
18. Технології рівень стандарту 
19. Захист Вітчизни рівень стандарту 
20. Фізична культура академічний рівень 


