
Протокол № 10                                                                                                                         

засідання педагогічної ради                                                                                                                    

Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6                                                                     

Вовчанської районної ради Харківської області 

18.06.2018                                                                                     м. Вовчанськ 

Присутні – 13 чоловік (список додається) 

Голова – К.І. Меленець 

Секретар – Н.А.Грабар 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

1. Про погодження освітньої програми Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів№6  Вовчанської районної ради Харківської області на 2018/2019 

навчальний рік І ступеня (початкова освіта) 

2. Про погодження освітньої програми Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів№6  Вовчанської районної ради Харківської області на 2018/2019 

навчальний рік ІІ ступеня (базова середня освіта) 

СЛУХАЛИ: К.І.Меленець, директора школи , яка довела до відома присутніх, що 

освітня програма  Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6   

Вовчанської районної ради Харківської області  І ступеня (початкова освіта)  була 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанов Кабінету 

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

стандарту початкової загальної освіти», від 21лютого 2018 року №87 «Про 

затвердження державного стандарту початкової освіти», відповідно до Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня». Освітня програма початкової освіти  окреслює  підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними 

стандартами початкової загальної освіти (далі – Державні стандарти).                                     

Виступаюча детально познайомила із змістом та структурою освітньої програми. 

Освітня програма визначає:            .                                                                                                                             

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і  взаємозв’язки окремих 

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

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України ;                                      

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти;       .                                                                                                             

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.  

ВИСТУПИЛИ: Вдовенко Н.І., учитель початкових класів, яка поінформувала про 

те, що 22 лютого Колегія Міністерства освіти і науки затвердила 26 навчальних 

програм для 1–2 класів, з яких 24 – для національних меншин і корінних народів.  

Два варіанти типових освітніх програм, які розроблені під керівництвом О.Я. 

Савченко та Р.Б. Шияна, заперечень не викликали, кожна з яких розроблена 

відповідно до нового Закону України “Про освіту” та Державного стандарту 



початкової освіти. Розроблені програми мають однаково визначені змістові лінії, бо 

створювались відповідно до проекту Держстандарту. Виступаюча зазначила, що 

різниця між ними полягає у рівні інтеграції освітніх галузей до навчальних 

предметів та очікувані результати навчання. За однією програмою їх визначають з 

розбивкою на 1-й та 2-й клас, за іншою - в кінці циклу (після 2-го класу) .До змісту 

програм входить пояснювальна записка, типовий навчальний план та перелік 

освітніх галузей. Також програмами визначені вимоги до конкретних очікуваних 

результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження; коротко вказано 

відповідний зміст навчальних предметів чи інтегрованого курсу. Вдовенко 

Н.І.запропонувала обрати типову освітню НУШ, розроблену  авторським 

колективом О.Я.  Савченко   

   ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Обрати Типову освітню програму, розроблену під керівництвом О.Я.Савченко, 

затверджену наказом Наказ МОН України №268  від 21.03.2018 «Про затвердження 

типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти» 

2.Погодити освітню програму  Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№6   Вовчанської районної ради Харківської області  І ступеня (початкова освіта)   

 

СЛУХАЛИ: К.І.Меленець, директора школи , яка довела до відома присутніх , що 

освітня програма  Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6   

Вовчанської районної ради Харківської області  ІІ ступеня розроблена  відповідно 

до  статті 15  Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», до Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405.  Освітня програма 

базової середньої освіти окреслює 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. Виступаюча детально розкрила зміст та завдання 

освітньої програми закладу. Освітня програма визначає:                                            

загальний обсяг навчального навантаження, 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 ; 

очікувані результати навчання учнів подані в навчальних програмах, перелік яких 

наведено відповідно до таблиці 18 Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №405;            .                                                                                                           

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти;                .                                                                                                                          

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

ПОСТАНОВИЛИ :  

2. Погодити освітню програму  Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№6   Вовчанської районної ради Харківської області  ІІ ступеня  

Голова                                                                                К.І. Меленець 

Секретар                                                                             Н.А.Грабар 
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