ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПРЕДСТАВНИЦТВА ДИСТАНЦІЙНОЇ ШКОЛИ
«ЛІБЕРА СКУЛ» ПРИ НВК «ПРЕСТИЖ»

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1

І. Загальні положення освітньої програми
Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна
освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність
та забезпечує особистісний розвиток.
Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нової
української школи», відповідно до Положення про дистанційну форму
здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115, зареєстрованого
Міністерством юстиції України за № 941/35224 від 28.09.2020 р., Положення
про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року
№ 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021
року № 160), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021
р. за №а528/36150, Положення про інституційну форму здобуття загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
23 квітня 2019 року № 536, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22
травня 2019 р. за № 547/33518. Згідно з чинним законодавством «метою повної
загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в
суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого
життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської
активності».
Представництво Дистанційної школи «ЛІБЕРА СКУЛ» при НВК
«Престиж» (далі - «Libera school») забезпечує набуття дитиною освіти за
освітніми програмами базової та повної загальної середньої освіти, досягнення
нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у
нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учня
передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній
сучасній людині для її успішної життєдіяльності.
Освітня програма школи як навчально-виховного комплексу, ґрунтується
на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української
педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках
сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи
взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною
основою цих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та
операційні завдання її розвитку, особливості організації освітнього процесу,
пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії
результативності обраної стратегії.
Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про:
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♦ формування його/її життєвих компетентностей;
♦ особистісний та інтелектуальний розвиток;
♦ здатність вільно спілкуватися державною та англійською мовами;
♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення
особистих і суспільно значимих цілей.
Ми цінуємо батьків та опікунів учнів школи, дбаючи про:
♦ розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки;
♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини;
♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих
адміністрацією рішень.
Освітню програму «Libera school» розроблено відповідно до Закону
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р);
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. № 405
«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти ІІ ступеня», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від
20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
Програму побудовано із врахуванням таких принципів:
- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
- наступності і перспективності навчання;
- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних
компетентностей;
- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані
курси;
- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних
можливостей, потреб та інтересів дітей.
Освітня програма визначає:
• загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати
навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
• перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за
змістовими лініями;
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• орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей,
предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної
послідовності їхнього вивчення;
• рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти
системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Цілі та задачі освітнього процесу «Libera school»
1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту повної
загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
2. Створити основу для усвідомленого вибору та наступного засвоєння
професійних освітніх програм;
3. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
4. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне,
психічне та соціальне здоров'я учнів;
5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом
своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.
Призначення школи та засіб її реалізації
Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти
дітям, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: критичне та системне
мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість,
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми.
Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є
засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У
той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації
свого призначення, а саме:
 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);
 поглиблене вивчення окремих предметів;
 оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та
позанавчальної діяльності;
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 надання

широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових
освітніх послуг.
Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована 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.
Реалізація освітньої програми школи здійснюється через два рівні освіти:
 базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 профільна середня освіта тривалістю два роки.
ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів
складає:
- для 5-х класів – 999 годин/навч. рік в одному класі,
- для 6-х класів – 1104 годин/навч. рік в одному класі,
- для 7-х класів – 1121 годин/навчальний рік в одному класі,
- для 8-х класів – 1156 годин/навчальний рік в одному класі,
- для 9-х класів – 1208 годин/навчальний рік в одному класі;
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає:
- для 10-х класів – 1175 годин/навчальний рік в одному класі,
- для 11-х класів – 1175 годин/навчальний рік в одному класі.
Навчальний план та його обґрунтування
Навчальний план складено:
Для 5-9-х класів - за Типовими освітніми програми закладів загальної
середньої освіти ІІ ступеня затвердженими наказом МОН від 20.04.2018 № 405
-для 10-11 класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної
середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН України від
28.11.2019р. № 1493).
Варіативність змісту базової та повної середньої освіти реалізується
також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що
створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх
досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
Перелік освітніх галузей
Освітню програму для 5 – 11 класів складено за такими освітніми
галузями: Мови і літератури, Суспільствознавство, Мистецтво, Математика,
Природознавство, Технології, Здоров’я і фізична культура. Освітня галузь
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«Мистецтво» у 5 - 7-х класах, реалізується через вивчення двох окремих курсів
«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Освітня галузь
«Технології»/ «Мистецтво» у 5-11 класах реалізується через окремі предмети
"Трудове навчання", «Мистецтво» та "Інформатика".
У межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класі вивчається курс «Історія
України», у 6-му класі вивчається інтегрований курс «Всесвітня історія.
Історія України». Години навчальних предметів інваріантної та варіативної
складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5,
1,5…) викладаються впродовж всього навчального року: ціла частина –
щотижня, дробова (0,5) - по 1 годині через тиждень. Навчальні досягнення
учнів оцінюються відповідно до вимог, визначених Міністерством освіти і
науки України. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується
реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.
Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної
ради (протокол № 22 від 26.06.2020 року) конкретизовано варіативну складову
робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів
інваріантної складової та факультативи. Варіативна складова навчального
плану використана із врахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх
здібностей та освітніх запитів учнів та їх батьків. Зміст варіативної складової
індивідуального робочого навчального плану затверджено на засіданні
педагогічної ради.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими
предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе
навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію
освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через
окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на
державному рівні та варіативну складову.
Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням
особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб
учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової,
запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне
спрямування.
- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової
Клас
Предмет
Кількість годин
7
Хімія
+0,5
8
Мистецтво
+0,5
10
Українська мова
+1
11
Українська література
+2
Передбачено години на:
- індивідуальні/ факультативні заняття:
Клас
Предмет
5
Англійська мова

Кількість годин
+1
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5
6
6
7
8
9
10
10
10
11
11
11

Музичне мистецтво
Англійська мова
Біологія
Англійська мова
Українська мова
Англійська мова
Українська мова
Англійська мова
Право
Українська література
Англійська мова
Економіка

+0,5
+0,5
+1
+0,5
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2

Індивідуальні/ факультативні заняття проводяться після основних занять
з обов’язковою перервою за окремим розкладом. Вчитель самостійно складає
план факультативних занять з предмета, враховуючи потреби здобувачів
освіти.
Предмети інваріантної складової навчального плану, що не мають цілої
кількості годин або мають одногодинне тижневе вивчення, будуть
викладатися протягом навчального року за розкладом.
З метою недопущення перевантаження учнів враховується їхнє навчання
в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах
тощо). За рішенням педагогічної ради (протокол № 2 07.05.2022 року) при
оцінюванні вчителям дозволяється враховувати результати їх навчання з
відповідних предметів (музичне мистецтво, образотворче мистецтво,
мистецтво, фізична культура тощо) в позашкільних закладах.
Режим роботи
Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до Закону
України «Про освіту» (Стаття 10. Організація освітнього процесу), Закону
України «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства,
освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на
виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних
здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема
формування і застосування відповідних компетентностей, визначених
державними стандартами.
Часовий режим розкладу занять визначено як рекомендований, оскільки
учні можуть фізично знаходитися у різних часових поясах. «Libera school»
працює за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу
та неділю.
На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес
організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з
урахуванням
вікових
особливостей,
фізичного,
психічного
та
інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.
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Освітній процес організовується за такими циклами:
перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);
другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9
роки навчання);
перший цикл профільної середньої освіти - профільно-адаптаційний (10
рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти - профільний (11 рік навчання).
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.
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: підручники, словники, довідкова література,
мультимедійні засоби.
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 умовних 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.
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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 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.
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 підприємливість
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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).
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: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів
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 кожного окремого предмета та
екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до
природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту;
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розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя;
власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: тексти, які сприяють покращенню та гармонії
емоційного стану; художні твори, які містять моделі досягнення соціальної
захищеності.
Наскрізні лінії
Звертаємо увагу, що у змісті всіх навчальних програм послідовно
впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному
напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська
школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній
«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які
відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно
розкриваються у процесі навчання й виховання. Наскрізні лінії є засобом
інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних
предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні
шкільного середовища.
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.
Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителівпредметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу
на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити
ключові компетентності.
Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює
формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної
свідомості: збереження, захист довкілля й усвідомлення сталого його
розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього
середовища і розвитку суспільства.
Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток
соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття
«відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.
Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє
наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як
духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що
дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування
безпечного для життя й діяльності середовища.
Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є
навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального
використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив,
прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом
інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими
компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних
орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.
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Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає
розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних
навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням,
уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне
мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість,
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої
освіти
Базова загальна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття
початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного
навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти
цього ж навчального року.
Повна загальна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття
базової середньої освіти. Здобувачі базової середньої освіти, які успішно
склали державну підсумкову атестацію, на 1 вересня поточного навчального
року повинні розпочинати здобуття повної середньої освіти.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
базової (повної) середньої освіти за інших умов.
Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на
ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових
результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним
стандартом.
Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне,
підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна
підсумкова атестація.
Форми організації освітнього процесу
Передбачено такі форми організації освітнього процесу: онлайн екскурсії,
віртуальні подорожі, вебінари, консультації, конференції, онлайн спектаклі,
інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням
одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки,
пресконференції, ділові ігри тощо
Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції,
онлайн екскурсії тощо. Для конференції вчителем визначаються теми
доповідей учнів та 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.
Практичні заняття та заняття практикуми направлені на більш самостійну
роботу учнів. В умовах дистанційного навчання здійснюється за допомогою
віртуальних лабораторій та виконує функцію перевірки та/або оцінювання
досягнення компетентностей.
12

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості
освіти
Кадрове забезпечення освітньої діяльності у 5 – 11 класах:
В «Libera school» працює 29 вчителів:
10 — спеціалістів вищої категорії
3 — спеціалісти I категорії
7 — спеціалістів II категорії
4 — спеціалістів
5 — 11 розряд
Віковий склад педагогічних працівників:
до 30 років — 14 %
31 — 40 років — 35 %
41-50 років — 35 %
51-55 років — 14 %
понад 55 років — 2 %
Структура 2022/2023 навчального року
1.
Початок та закінчення навчального року.
Відповідно до Закону України «Про повну загальну освіту» 2022/2023
Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах
навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не
менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у
перший за ним робочий день.
2.
Поділ на семестри.
Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою
системою:
І семестр - з 01 вересня по 24 грудня
ІІ семестр - з 10 січня по 26 травня.
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється
відповідно до навчальних програм, підручників, посібників, рекомендованих
МОН України.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:
 організація навчально-виховного процесу здійснюється дистанційно на
сайті libera school - у інтернет-середовищі Moodle відповідно до Листа
Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015 р. № 1/9-26 «Щодо
використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»;
 система MOODLE надає можливість виконання всіх видів перевірочних
і самостійних робіт, передбачених програмами загальноосвітніх навчальних
закладів;
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Додаток № 1
до освітньої програми
Освітні галузі
Мови і
літератури

Суспільствознавство
Мистецтво*

Математика
Природознавство

Технології
Здоров’я і
фізична
культура

Навчальний план для 5-9 класів
(наказ №405, таблиця 1)
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
5кл
6кл
7кл
8кл
Українська мова
3,5
3,5
2,5
2
Українська література
2
2
2
2
Іноземна мова
3
3
3
3
Зарубіжна література
2
2
2
2
Історія України
1
1
1
1,5
Всесвітня історія
1
1
1
Основи правознавства
Музичне мистецтво
1
1
1
Образотворче
1
1
1
мистецтво
Мистецтво
1
Математика
4
4
Алгебра
2
2
Геометрія
2
2
Природознавство
2
Біологія
2
2
2
Географія
2
2
2
Фізика
2
2
Хімія
1,5
2
Трудове навчання
2
2
1
1
Інформатика
1
1
1
2
Основи здоров’я
1
1
1
1
Фізична культура**
1,5
1,5
1,5
1,5

Разом
Варіативна складова (Додатковий
час на предмети, факультативи,
індивідуальні заняття та
консультації)
Додатковий час на предмети
Іноземна мова
Індивідуальні заняття та
консультації
Англійська мова
Музичне мистецтво
Біологія
Зарубіжна література
Українська мова
Гранично допустиме навчальне
навантаження
Всього
Директор школи

9кл
2
2
3
2
1,5
1
1
1
2
2
2
1,5
3
2
1
2
1
1,5

23,5+1,5
3,5

26,5+1,5
3,5

28+1,5
2,5

28,5+1,5 30+1,5
3
3

2
2
1,5

2
2
1,5

2
2
0,5

2
2
1

2
2
1

1
0,5

0,5

0,5

1

1

33,5

35

1

28,5

31,5

33

27+1,5

30+1,5

30,5+1,5

31,5+1,5 33+1,5

___________
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Додаток 2
до освітньої програми
Навчальний план
для 10-11го класів
Предмети
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англ. мова)
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Математика (алгебра і початки аналізу та
геометрія)
Біологія і екологія
Географія
Фізика і астрономія
Хімія
Фізична культура
Захист України
Вибірково-обов’язкові предмети:
Інформатика
Мистецтво
Технології
Разом
Додаткові години на профільні предмети,
окремі базові предмети, спеціальні курси,
факультативні курси та індивідуальні заняття
Додатковий час на предмети
Право
Економіка
Індивідуальні заняття
Українська мова
Англійська мова
Українська література
Гранично допустиме тижневе навантаження на
учня
Всього

Директор школи

Кількість годин на тиждень у класах
10кл
11кл
2
2
2
2
1
1
2
2
1,5
1,5
1
1
2
2
3
3
2
1,5
3
1,5
1,5
1

2
1,5
3
1,5
1,5
1

1,5
1

1,5
1

26 + 1,5
6

26 + 1,5
6

2
2
2
2
36

2
2
36

32+1,5

32+1,5

________
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Додаток 12
до освітньої програми
Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація
Стаття 17. Закон України «Про повну загальну освіту»
1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне,
незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його
навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.
2. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне,
поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна
підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.
3. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання
учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм,
змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу
освіти.
Інструментарій оцінювання
Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 5-11 класів
 Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651«Про обсяг і характер домашніх
завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
 Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних
вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у
системі загальної середньої освіти»(5-9 класи)
 Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329«Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти»(10-11 класи)
 Лист МОН від 06.082021 № 4.5 /2303-21 Методичні рекомендації щодо
особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному)
циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним
стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова
українська школа»
Директор

________
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