
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 

обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної 

середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 

годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів 

– 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на 

тиждень окреслено у навчальному  плані Марганецької гуманітарної гімназії 

ім..Т.Шевченка Марганецької міської ради Дніпропетровської області(далі- 

навчальний план).  

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. 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій 

передбачено додаткові години  на курси за вибором, а саме, 1година на курс 

«Риторика»  

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових.  

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети "Українська 

мова (мова і читання)", "Англійська  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".  

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при 

вивченні окремих предметів 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 ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 

40 хвилин.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 



загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Враховуючи освітні потреби учнів,  варіативна складова навчального 

плану використовується на курс «Риторика» (1год) в кожному класі. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчального плану. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

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. 

Зміст програми має потенціал для формування в учнів таких ключових 

компетентностей: 

-здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з 

іноземних мов; 

- математична ; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;  

-інноваційність; 

- екологічна; 

- інформаційно-комунікаційна; 

- здатність до навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна; 

-підприємливість та фінансова грамотність 

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. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону 

України «Про освіту»).  

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму 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. 

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; (таблиця 2); 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; (таблиця 3); 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; (таблиця 4); 

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. 

Освітня програма закладу початкової освіти  передбачає досягнення учнями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі 

Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним 

органом забезпечення якості освіти. Її схвалено педагогічною радою закладу 

освіти та затверджено  директором.  

      Освітня програма Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка  

закладу І ступеня професійної середньої освіти для 2-4 класів оприлюднена на 
веб-сайті за посиланням: http://marganets-school1.edukit.dp.ua/ 
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                               Таблиця 1 
Навчальний план для 2-4 класів Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка  

Марганецької міської ради Дніпропетровської області на 2018-2019 навчальний рік 

за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти  І ступеня,  

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407   
 

Освітні галузі 
Навчальні  

предмети 

Кількість годин на тиждень  по класах 

2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

ІНВАРІАНТНА   СКЛАДОВА 

Мови і літератури 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 7 7 7 7 

Англійська мова 2 2 2 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство Я у світі - - 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 і фізична 

культура 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

  Усього : 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3 

ВАРІАТИВНА     СКЛАДОВА 

Додаткові години  

на вивчення 

предметів 

інваріантної 

складової, курсів за 

вибором, проведення 

індивідуальних 

консультацій та 

групових занять  

Риторика 1 1 1 1 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

21 21 22 22 22 22 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

24 24 25 25 25 25 

 

(10 годин ділення на групи іноземна мова) 

(5годин ділення на групи інформатика) 

(10 індивідуальне навчання) 

 
Директор                                                              Н.В.Березицька 



Таблиця 2 

 Кадрове  забезпечення  освітньої  діяльності 

Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка 
 

№ 

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік останньої 

атестації) 

Педагогічни

й стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за фахом 

(найменування закладу, що має 

право на підвищення кваліфікації, 

номер, дата видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

 

1 

 

Англійська мова 

 

Лавруша  

Ольга  

Миколаївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Томський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1981, 

ЖВ № 742860, 

англійська, 

німецька мови, 

вчитель 

англійської, 

німецької мови 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2016 

 

37 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі  англійської 

мови», СПК№ДН24983906/6576, 

06.10. 2017 

 

2  

Музичне 

мистецтво 

 

Орленко  

Людмила 

Григорівна 

 

вчитель 

музичного 

мистецтва 

Канівське 

культурно-

просвітнє 

училище,  1981, 

ДТ № 556328, 

клубний праців-

ник, керівник 

самодіяльного 

хорового 

колективу 

відповідає займаній 

посаді, 

встановленому 11  

тарифному розряду, 

2013 

 

31 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі предметів 

«Музичне мистецтво», та 

«Мистецтво» 

СПК №ДН 24983906/5930, 

15.09.2017 

Сертифікат який засвідчує, що 

успішно завершила курс 

розроблений МОН України, 

студією онлайн-освіти EdEra 

«Онлайн – курс для вчителів 

початкової школи», 05.06.2018 



3 Початкові класи Дубицька 

Наталія 

Никифорівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  1980, 

Г-ІІ № 172702,  

фізика, викладач 

фізики 

 

 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2014 

 

 

37 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій», 

№ 1526, 2013 

 

 

4 Початкові класи Крамар 

Лілія 

Андріївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1991, 

УВ № 801218, 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класів 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»., 

присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 

2014 

 

27 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ», 

ПК № ДН24983906/4867, 

16.06.2017 

 

 

5 Початкові класи Колісник 

Тетяна  

Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1983, 

ИВ-І № 156395, 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель  

початкових класів 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист»,  

2014 

 

 

35 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі  початкових 

класів з викладанням ІКТ», 

СПК №ДН 24983906/2612, 

14.04.2017, «Методика 

викладання фізичної культури в 

початковій школі», СТК №ДН 

24983906/1115, 14.04.2017 



6 Початкові класи Тронь 

Наталя 

Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992, 

УВ № 878154, 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класів  

 

 

             

 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 

2014 

36  

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі  початкових 

класів з викладанням ІКТ», 

СПК№ДН24983906/4866, 

16.06.2017 

7 Початкові класи Тріленко 

Лариса 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1990,                            

НВ № 801606, 

педагогіка та 

методика початко-

вого навчання з 

додатковою 

спеціальністю 

"образотворче 

мистецтво", 

вчитель 

початкових класів, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

 

 

 

 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії«спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню«учитель-

методист», 2012 

 

28 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі   початкових 

класів з викладанням ІКТ», СПК 

№ ДН 

24983906/5925-16, 2016, 

«Методика викладання фізичної 

культури в початковій школі», 

СТК№ДН 24983906/2261-16, 

07.10.2016 



8 Початкові класи  Забутна 

Алла  

Михайлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

 

 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет, 1999, 

ХА №11026345, 

початкове 

навчання, вчитель 

початкових класів 

відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

2012 

26 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій»,  

СПК № 040, 2014. 

Сертифікат який засвідчує, що 

успішно завершила курс 

розроблений МОН України, 

студією онлайн-освіти EdEra 

«Онлайн – курс для вчителів 

початкової школи», 18.05.2018 

Сертифікат UNICEF, що успішно 

пройшла онлайн – курс «Основи 

здоров’язбережної 

компетентності» № 04-11700, 

14.01.2018 

Сертифікат ДАНО «Інноваційні 

технології  

У фізичному вихованні 

молодших школярів в рамках 

курсу Нової української школи», 

№ 651, 06.06.2018 

сертифікат 

Одноденний тренінг ДАНО 

«Основи соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності», 06.03.2018 

9 Група 

продовженого 

дня 

Яковлюк 

Олександра 

Яківна 

вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Мелітопольський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1983, 

Г-ІІ №196035,  

географія, вчитель 

географії 

відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

2016 

41 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вихователі груп 

продовженого дня»,  

СПК № 8904, 2015 



10 Група 

продовженого 

дня 

Приймук 

Наталія 

Леонідівна 

вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Ніжинський 

державний 

педагогічний 

інститут,1976, 

А-ІІ №056427, 

російська мова і 

література, вчитель 

російської мови і 

літератури 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії»,  

2012 

42 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вихователь  групи 

продовженого дня» 

СПК № 66, 2016 

11 Логопедія Ляшенко 

Світлана 

Володимирівна 

вчитель-логопед Слов’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1984, 

КВ №703720 

Олігофренопедаго-

гіка і логопедія, 

вчитель - логопед 

допоміжної школи 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 

2013 

40 Спеціалізований тренінг для 

працівників освітньої сфери 

«Інклюзивний простір. 

Практичні кроки» 

№ІО2017/23.08 

 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Вчителі– логопеди 

загальноосвітніх навчальних 

закладів,навчально-

рееабілітаційних центрів», 

СПК №ДН 41682253/4326, 

15.06.2018р. 

12 Психологія Перепьолкіна 

Яна 

Станіславівна 

практичний 

психолог 

Запорізький 

державний 

університет, 2001, 

АР №16285420 

психологія, 

практичний 

психолог 

відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії»,  

2014 

 

11 Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» 

на курсах «Практичні психологи 

загальноосвітніх навчальних 

закладів», 

СПК №ДН 24983906/10258, 

22.12.2017 

 

 

Директор        Н.В.Березицька 



Таблиця 3 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка 
 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(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.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

6.  Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

7.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

8.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

9.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

10.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

11.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 3–4 класи 

12.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

 

 

 

 

  Директор                                                           Н.В.Березицька 

 

 
 

 

 

 

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/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/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


 
 

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, 

рекомендованими МОН 
 

К
л
ас

 Найменування 

навчальної  

дисципліни 

 

Автор 

підручника 

(навчального 

посібника) 

 

Найменування 

підручник 

(навчального 

посібника)  

Найменування 

видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірникі

в 

необ 

хід 

но 

фак 

тич 

но 

2 Літературне 

читання 

Науменко Літературне 

читання 

К., « Ґенеза», 

2012 

56 66 

2 Українська мова Вашуленко Українська мова К. « Освіта», 

2012 

56 66 

2 Іноземна мова Карп’юк  Англійська мова Т.,«Астон»,  

2012 

56 56 

2 Математика  Рівкінд Математика К., « Освіта», 

2012 

56 66 

2 Інформатика  Коршунова  Сходинки до 

інформатики 

К. « Ґенеза», 

2012 

56 66 

2 Природознавство  Грущинська Природознавство К. « Освіта», 

2012 

56 66 

2 Основи здоров’я Гнатюк Основи здоров’я К., « Ґенеза», 

2012 

56 66 

2 Образотворче 

мистецтво 

Ткач 

Резніченко 

Образотворче 

мистецтво 

Т., « Богдан», 

2012 

56 56 

2 Трудове навчання  Сидоренко Трудове навчання Х., « Сиция» 

2012 

56 66 

2 Музичне 

мистецтво 

Аристова Музичне 

мистецтво 

К. « Освіта», 

2012 

56 66 

3 Українська мова Вашуленко  Українська мова К., « Освіта», 

2013 

44 70 

3 Літературне 

читання 

Науменко Літературне 

читання 

К. ,« Ґенеза» 

2013 

44 70 

3 Іноземна мова Карп’юк  Англійська мова Т.,«Астон», 

 2013 

44 55 

3 Математика  Рівкінд Математика К., « Освіта», 

2013 

44 70 

3 Природознавство  Грущинська Природознавство К., « Освіта», 

2013 

44 70 

3 Основи здоров’я Гнатюк Основи здоров’я К., « Ґенеза», 

2013 

44 70 

3 Інформатика  Коршунова  Сходинки до 

інформатики 

К., « Ґенеза», 

2013 

44 70 

3 Я у світі  Бібік  Я у світі Х., « Основа», 

2013 

44 70 

3 Образотворче 

мистецтво 

Резніченко Образотворче 

мистецтво 

Т., «Богдан», 

2013 

44 69 

3 Музичне 

мистецтво 

Аристова Музичне 

мистецтво 

К. ,« Освіта», 

2013 

44 69 



3 Трудове навчання  Сидоренко Трудове навчання Х., « Сиция» 

2013 

44 70 

4  

Українська мова 

Вашуленко 

 

Вашуленко 

Дубовик 

Рідна мова ч.І,ІІ 

 

Українська мова 

К., « Освіта», 

2004 

К.,«Освіта», 

2016 

38 

 

28 

55 

 

28 

4  

Літературне 

читання 

Савченко  

 

Савченко 

Читанка ч.І,ІІ 

 

Літературне 

читання 

К., « Освіта», 

2004  

К.,«Освіта», 

2016 

38 

 

28 

50 

 

28 

4  

Іноземна мова 

 

 

Карп’юк 

 

Карп’юк 

 

Англійська мова 

 

Англійська мова 

Т., «Тера», 

2004 

Т.,«Астон»,  

2016 

45 

 

21 

45 

 

21 

4 Математика  Богданович 

 

Математика 

 

К.,«Генеза», 

2016 

66 

 

66 

4  

 

Я у світі 

Байбара  

 

Беденко 

Заброцький 

Я і Україна  

 

Я у світі 

 

К., « Форум», 

2004 

Т., «Богдан», 

2016 

37 

 

29 

56 

 

29 

4 Основи здоров’я Гнатюк 

 

Основи здоров’я К.,«Генеза», 

2016 

66 66 

4 Образотворче 

мистецтво 

Любарська Образотворче 

мистецтво 

К., « Форум», 

2004 

66 66 

4  

Музичне 

мистецтво 

Лобова  

 

Аристова 

Сергієнко 

Музичне 

мистецтво 

Музичне 

мистецтво 

К., «Школяр», 

2004 

К.,«Освіта», 

2016 

37 

 

29 

40 

 

29 

4 Трудове навчання  Веремійчик. 

Тименко 

Трудове навчання К.,«Генеза», 

2016 

66 

 

66 

 

4 Природознавство  Гільберг Природознавство К.,«Генеза», 

2016 

66 66  

4 Інформатика  Коршунова  Інформатика К.,«Генеза», 

2016 

66 66 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Н.В.Березицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Таблиця 4 
 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка 
 

Обладнання навчальних приміщень для учнів 2-4-х класів 
 

Найменування 

навчальних приміщень та 

майданчиків (одиниць) 

Найменування 

навчального 

обладнання 

Необхідно 

(одиниць) 

Фактично 

(одиниць) 

Відсоток 

потреби 

Кабінет початкових класів 

– 6: 

- дошки класні 6 6 0% 

- парта зі стільцями  

2-місний  

90 90 0% 

- стіл для вчителя 6 6 0% 

- стілець для вчителя 6 6 0% 

- шафа 16 16 0% 

- навчальні 

друковані матеріали 

800 800 0% 

- таблиці 145 145 0% 

- моделі 81 81 0% 

- інструменти 63 63 0% 

- прилади та 

пристосування 

36 30 17% 

- карти атласів 270 270 0% 

- гербарії 9 комплектів 9 комплектів 0% 

- муляжі 27 комплектів 27 комплектів 0% 

- об’єкти натуральні 9 7 22% 

- дидактичний 

матеріал 

250 250 0% 

- ноутбук 2 2  

-мультимедійний 

проектор 
2 2 

 

- принтер 2 2  

Кабінет іноземної мови – 

2: 

- дошка класна 2 2 0% 
- стіл учнівський   

2-місний 

30 30 0% 

- стілець учнівський 60 60 0% 
- стіл для вчителя 2 2 0% 
- стілець для вчителя 2 2 0% 
- стінна шафа 5 5 0% 
- проекційний екран 1 1 0% 
- дидактичний 

матеріал 

12 12 0% 

- навчальні 

друковані матеріали 

105 105 0% 

- карти 17 17 0% 
- таблиці 56 56 0% 

Кабінет музичної 

культури – 1: 

 

 

- дошка класна 1 1 0% 
- стіл учнівський   

2-місний 

15 16 0% 

- стілець учнівський 30 32 0% 



 

 

 

 

 

 

 

- стіл для вчителя 1 1 0% 
- стілець для вчителя 1 1 0% 
- стінна шафа 4 4 0% 
- піаніно 1 1 0% 
- баян  1 1 0% 
- навчальні 

друковані матеріали 

50 50 0% 

Кабінет інформатики – 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навчально-

комп’ютерний 

комплекс КУВТ 

«Корвет»  

1  1 (12 

комп’ютерів) 

0% 

- навчально-

комп’ютерний 

комплекс Pentium    

1 1 (6 

комп’ютерів) 

0% 

- навчально-

комп’ютерний 

комплекс   

Pentium IV  

1 1(15 

комп’ютерів) 

0% 

Принтери: 

- матричний; 

- лазерний; 

- струменевий  

 

1 

4 

1 

 

1 

4 

1 

0% 

- дошка класна 2 2 0% 
- стіл учнівський   

2-місний 

31 31 0% 

- стілець учнівський 62 62 0% 
- стіл для вчителя 2 2 0% 
- стілець для вчителя 2 2 0% 
- стінна шафа 1 1 0% 
- проекційний екран 1 1 0% 
- сейф 1 1 0% 
- навчальні 

друковані матеріали 

12 12 0% 

Кабінет групи 

продовженого дня – 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дошка класна 1 1 0% 
- стіл учнівський   

2-місний 

15 15 0% 

- стілець учнівський 30 30 0% 
- стіл для вихователя 1 1 0% 
- стілець для 

вихователя 

1 1 0% 

- стінна шафа 3 3 0% 
- килим 1 1 0% 
- телевізор 1 1 0% 
- DVD програвач 1 1 0% 
- комплекти 

розвивальних ігор 

30 30 0% 

- навчальні 

друковані матеріали 

60 60 0% 

 

Директор       Н.В.Березицька 


