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Навчальна програма базової середньої освіти в Міжнародній бординговій школі 

STUDY.UA спрямована на поглиблене вивчення англійської мови. Уроки англійської 

мови, що входять до навчального плану української програми, належать до міжнародної 

програми, яка висвітлена в окремому розділі. 

• Учні поділені на класи згідно зі стандартами МОН України. 

• Оцінювання за 12-ти бальною шкалою. 

• Кількість учнів в одному класі — не більше 16.  

• В кожній паралелі — 2 класи. 

• Максимальна кількість учнів в школі — 120. 

Учні навчаються українською мовою. Навчальний план погодинного навантаження на 

тиждень:

Інші предмети шкільної програми (фізичне виховання, образотворче мистецтво, 

інформатика, музика та інші) викладаються факультативно в позакласний час. Щорічно 

учні отримують комплект підручників на кожен навчальний рік; підручники залишаються 

в учнів назавжди. Всі додаткові навчальні матеріали, які педагоги Міжнародної 

бордингової школи STUDY.UA визначають необхідними для шкільної програми, також 

входять у вартість навчання. 

Перед початком навчання всі учні проходять тестування для виявлення рівня знань з 

основних предметів шкільної програми. Результати тестувань будуть конфіденційними. 

Доступ до них матимуть лише батьки учня. 

Предмети 5 
клас

6 
клас

7 
клас

8 
клас

9 
клас

Українська мова 3 3 2 2 2

Українська література 2 2 2 1 2

Зарубіжна література 2 2 2 1 2

Історія України 1 0,5 0,5 1 1

Всесвітня історія 0,5 0,5 0,5 1

Математика 4 4

Алгебра 2 2 2

Геометрія 2 2 2

Біологія 2 2 1 2

Географія 2 2 1 1

Фізика 1 1 3

Хімія 1 1 2
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Викладачі можуть підвищити рівень знань дитини з необхідних предметів протягом 

додаткових індивідуальних занять за ініціативи адміністрації школи та за згодою батьків. 

Такі індивідуальні заняття безкоштовні, адже академічна успішність учнів є ключовою 

цінністю та нашою зоною відповідальності. Учні, які мають поглиблений інтерес та 

знання з певних предметів, мають можливість брати участь в місцевих та міжнародних 

конкурсах та олімпіадах, МАН (Мала академія наук) та ін.  

За кожним класом закріплений тьютор — людина, що стежить за успішністю кожної 

дитини в класі. Тьютор — основна контактна особа для дітей і батьків з питань навчання, 

виховання та побуту кожного учня. Зокрема, в обов’язки тьютора входить: 

• допомога учням у навчанні;

• контроль виконання домашніх завдань та проектів;

• навчальний прогрес учнів за українською та міжнародною програмами.  

Учні виконують домашні завдання на своїх робочих місцях, у закріпленій за класом 

аудиторії, під кураторством тьютора. Також учні можуть самостійно опрацьовувати 

матеріал, читати чи працювати за персональним ноутбуком у власній кімнаті. Щомісяця 

батьки отримують звіт про успішність та психологічний стан дитини. 


