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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у 

школі, є робочий навчальний план, що складений на основі Типових 

навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і 

науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням 

профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту 

освіти та одним із засобів формування «моделі» випускника кожного ступеня 

навчання. Мета та завдання базового навчання  полягає у створенні 

освітнього простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до 

вибору профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання має стати 

етапом «академічної мобільності» випускників основної школи, готовності 

до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня. Зміст базової і 

повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку 

особистості і визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх 

значущості для соціального становлення людини. 

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із 

початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів 

готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст 

освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У старшій школі навчання є 

профільним. При формуванні змісту допрофільної освіти та варіативної 

складової навчального було  максимально врахувано освітні потреби учнів і 

батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, моніторингу 

навченості та природніх задатків здобувачів освіти.  

Робочий навчальний план розроблений на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012 – 2021 рік .  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планів відповідного рівня. 
 

 

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму  

для 1-11-х класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57  

з поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району міста Києва 
 

➢ Типові освітні та навчальні програми для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 

21.03.2018 №268 (Типова освітня прогарама, розроблена під керівництвом 

О.Я.Савченко), зі змінами Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 року 
 

➢ Типова освітня програма закладів загальної середньої осваіти І ступеня 

для 3-4 класів, затверджено накаазом Міністерства освіти і науки від 

20.04.2018 №407, зі змінами наказ МОН 1273 від 08.10.19 
 

➢ Типова освітня програма закладів загальної середньої осваіти ІІ ступеня, 

затверджено накаазом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405 
 



➢ Типова освітня програма закладів загальної середньої осваіти ІІІ ступеня, 

затверджено накаазом Міністерства освіти і науки від 28.11.2019 № 1493 
 

Детальний  розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено 

у  навчальних планах відповідного рівня.  

Клас Кількість годин на рік 

1 клас 805 

2 клас 875 

3 клас 910 

4 клас 910 

Разом 1-4 класи 3500 

5клас 1085 

6 клас 1190 

7 клас 1225 

8 клас 1260 

9 клас 1260 

Разом 5-9-і класи 6020 

10 клас 1330 

11 клас 1330 

Разом 10-11-і класи 2660 

 

Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту 

середньої освіти, є обов'язковими і вивчатимуться на рівні державного 

стандарту на всіх профілях. Профільні загальноосвітні предмети - це той 

цикл предметів, який реалізуватиме цілі, завдання і зміст кожного 

конкретного профілю. Профільно вивчатимуться такі предмети – іноземна 

мова (англійська), додатково у інваріативну частину входять: з 5 класу - 

друга іноземна мова (французька/німецька), 10-11-й класи – спеціальний курс 

«Ділова англійська мова». Враховуючи кадрове,  навчально-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-

обовязкові предмети здобувачі освіти вивчатимуть інформатику та 

мистецтво. З метою врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів 

школярів, діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі 

здібними та обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться 

індивідуальні та групові заняття з різнихдисциплін (математика, англійська 

мова, українська мова та історія України). 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні 

посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також 

науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби 

навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та 

здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

 

Особливості організації освітнього процесу 
 

Школа  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  вихідні  дні  -  субота  

і  неділя.  

Відповідно до  Закону  України  «Про  освіту»  тривалість  уроку 

встановлюється:  



• в  2-4-х  класах  - 40  хвилин,   

• в  1-х  класах  -  35  хвилин,  

• в 5-11-х – 45 хвилин.  

Режим роботи  школи визначено на основі нормативно-правових актів і 

погоджено із Головним державним санітарним лікарем Шевченківського 

району міста Києва: 

 1 клас Перерва 2-4 класи Перерва 

1 урок 8.30-9.05 9.05-9.25 8.30-9.10 9.10-9.25 

2 урок 9.25-10.00 10.00-10.20 9.25-10.05 10.05-10.20 

3 урок 10.20-10.55 10.55-11.25 10.20-11.00 11.00-11.25 

4 урок 11.25-12.00 11.55-12.30 11.25-12.05 12.05-12.30 

5 урок 12.30-13.05 13.05-13.25 12.30-13.10 13.10-13.25 

6 урок   13.25-14.05  
 

 5-11 клас Перерва 

1 урок 8.30-9.15 9.15-9.25 

2 урок 9.25-10.10 10.10-10.20 

3 урок 10.20-11.05 11.05-11.25 

4 урок 11.25-12.10 12.10-12.30 

5 урок 12.30-13.15 13.15-13.25 

6 урок 13.25-14.10 14.10-14.20 

7 урок 14.20-15.05  
 

СТРУКТУРА 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

Структура навчального року визначена відповідно листа  Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту міста Києва _________  від _______ «Про 

структуру 2020-2021 навчального  року». 

Відповідно до ст.16  Закону України «Про загальну середню освіту» 

2020-2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і 

закінчується не пізніше 1 липня 2021 р. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно 

у такі терміни: 

І семестр - з  _____________  по ___________ року, 

ІІ семестр - з ______________по ___________ року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно: 

•  осінні канікули - з __________ року  по ___________ року; 

•  зимові канікули - з __________ року  по ___________ року; 

•  весняні канікули - з __________ року по ___________ року; 

•  літні канікули – з дня закінчення навчального року по 31.08.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

початкової школи на 2020/2021 навчальний рік 
 

У ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району міста Києва 1-4-х класів за  мережею на 2020-2021 

навчальний рік  буде 9 класів , у яких буде навчатися 212 учень.  
 

Класи 1 2 3 4 1-4 

Кількість 

класів 
2 2 2 2 9 

Кількість 

учнів 
44 56 56 56 212 

 

Школа працює за навчальними планами:  

1-2 класи: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 

268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти” Типова освітня програма, 

розроблена під керівництвом О.Я. Савченко та відповідний навчальний план;  

3-4 класи: наказ Міністерства освіти і науки України № 407 від 

20.04.2018 року "Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня», таблиця 4,5.  
 

Реалізація варіативної складової навчального плану 

Додаткові години розподілені наступним чином:  

Індивідуальні заняття 

– по 1 год.в 1класах на вивчення англійської мови; 

– по 1 год.в 2 класах на вивчення української мови; 

– по 1 год.в 3 класах на вивчення галузі мистецтва 

Визначення режиму роботи закладу: 

- мова навчання – 1А,2Б - українська; 1Б,2А, 3А,Б, 4А,Б - російська 

- режим навчання – п’ятиденний;  

- змінність – 1 зміна;  

- початок занять – о 08 год.30 хв.;  

- тривалість уроків:  

1 класи – 35 хв.;  

2-4 класи – 40 хв.;  

керуючись Державними санітарними правилами і нормами влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001року № 63 і 

погодженого листом МОН України від 05.06.2001 року № 1/12-1459.  
 

Освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через окремі предмети 

"Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної 

меншини (мова і читання)", "Іноземна мова". 

Освітня галузь "Математика" реалізується через предмет 

"Математика". 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна галузі реалізуються через інтегрований курс «Я 

досліджую світ»); 



Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети 

"Трудове навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво". 

Освітня галузь "Фізкультура" реалізується окремим предметом 

"Фізична культура". 

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. 

В 1 класах з російською мовою навчання українською мовою 

викладаються предмети «Українська мова» та «Я досліджую світ». Загальна 

кількість годин – 6 (27% від загальної кількості). 

В 2 класі з російською мовою навчання українською мовою 

викладаються предмети «Українська мова» та «Я досліджую світ». Загальна 

кількість годин – 6 (24% від загальної кількості). 

В 3 класах з російською мовою навчання українською мовою 

викладаються предмети «Українська мова» та «Я досліджую світ». Загальна 

кількість годин – 8 (31%) 

В 4 класах з російською мовою навчання українською мовою 

викладаються предмети «Українська мова», «Я в світі» та «Основи здоров’я». 

Загальна кількість годин – 6 (23%) 

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). 

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 

703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Під час дистанційного навчання вчителі початкової школи буде 

складено щоденний розклад, в якому будуть передбачені уроки  на базі 

онлайн-платформи Zoom (для синхронного навчання) та уроки для 

асинхронного навчання (Viber, GoogleClass).  

 

Навчальні плани для 1-4х класів подані у Додатках1,2,3. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

школи ІІ ступеня (5-9 класи) на 2020/2021 навчальний рік 
 

У ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району міста Києва 5-9-х класів за  мережею на 2020-2021 

навчальний рік  буде 12 класів , у яких буде навчатися 332 учні.  
 

Класи 5 6 7 8 9 5-9 

Кількість 

класів 
3 2 2 2 3 12 

Кількість 

учнів 
82 57 64 48 81 332 

 

Учні школи навчаються за програмою спеціалізованих класів з 

російською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови. 

Режим навчання учнів школи з п’ятиденним робочим тижнем. 

Під час складання робочого навчального плану враховувались умови 

школи, наявність педагогічних кадрів, сучасні потреби особистості й 

суспільства та побажання батьків. 

Інваріативна складова робочого навчального плану сформована на 

державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні 

Державного стандарту. 

Організація навчання в 5-9-х класах (5-А,Б,В, 6-А,Б, 7-А,Б,  8-А,Б, 9-

А,Б,В) в 2020-2021 році здійснюватиметься за робочими навчальними 

планами, розробленими на виконання: Закону України «Про загальну 

середню освіту» ст. 15 (Навчальні плани та навантаження учнів), типової 

освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 

405 (таблиця 4) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти».  

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 6020  годин/навчальний рік: для 

5-х класів – 1085 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1190 

годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік, для 8-х 

класів – 1260 годин/навч. рік, для 9-х класів – 1260 годин/навч. рік. 

Навчання в школі здійснюється за підручниками, рекомендованими 

Міністерством освіти і науки України. 

Варіативну  складову  навчального  плану  визначено  в  межах  

гранично  допустимого  навчального  навантаження  з  урахуванням  

інтересів  та  потреб учнів.  Години  варіативної  частини  частково  

використані  на  збільшення  обсягу  часу  предметів  інваріантної  складової,  

особливо важливих  для  формування  особистості,  реальних  потреб  

суспільства,  забезпечення  якісного  виконання  навчальних  програм  та  

враховуючи  кадрове,  навчально-методичне  забезпечення  закладу.  

Особлива  увага  приділяється  опануванню  учнями   математики. Для 

покращення вивчення математики, а також у зв’язку оголошеним  

2020/2021навчальний рік «Рік математичної освіти в Україні»,зокрема з 

введенням  обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

математики, на вивчення  курсу «Математика» у 5-8-х класах за рахунок 



додаткових годин на вивчення предметів інваріантної складової заплановано 

збільшення годин: 
 

Класи  Предмет Кількість годин 

7-мі Математика + 0,5 години 
 

Групові та індивідуальні заняття з математики проводяться для 

окремих учнів чи груп учнів (згідно заяв) без оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  Облік відвідування здійснюється у класному журналі на 

відповідних сторінках.    

В межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах вивчається курс 

«Історія України (Вступ до історії)», в 6-х классах - інтегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія України», на який  відведено  2 години.   

Освітня галузь «Математика» в 7-9-х класах реалізується через 

предмети «Алгебра» (2.5 години)  та «Геометрія» (2 години). 

Освітня  галузь  «Мистецтво»: в 5-7-х реалізується навчальними 

предметами  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» (протягом 

року, по 0,5 години на тиждень: парні тижні - «Музичне мистецтво», непарні 

тижні - «Образотворче мистецтво»), у 8-9-х класах – курс «Мистецтво» по 0,5 

години на тиждень (у ІІ семестрі, 1 година на тиждень).  

У 5-х-9-х класахосвітнягалузь «Технологія» реалізується через 

предмети  «Інформатика» та « Трудовенавчання». 

Основи безпеки життєдіяльності вивчаються таким чином: з 1 по 9-й клас 

вивчається курс «Основи здоров’я»; в 10-11-х класах курс інтегрований з 

курсом фізичної культури.  На виконання Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» та Указу Президента України в 1-9-х класах введена третя 

година занять з фізичної культури. 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за 

результатами анкетування учнів та на підставі спільного рішення 

педагогічної ради та ради школи (протокол № 5/6 від29.05.2020) обрано такі 

модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»: 

• у 5-х класах: 

І модуль – «Технологія виготовлення текстильних виробів з 

аплікацією»; 

ІІ модуль – «Технологія виготовлення народної ляльки»; 

• у 6-х класах: 

І модуль – «Технологія виготовлення вишитих виробів»; 

ІІ модуль – «Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною 

аплікацією»; 

• у 7-х класах: 

І модуль – «Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком»; 

ІІ модуль – «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»; 

• у 8-х класах: 

І модуль – «Технологія виготовлення виробів інтер’єрного 

призначення»; 

ІІ модуль – «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»; 

• у 9-х класах: 

І модуль – «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями»; 



ІІ модуль – «Підсумковий проект. Проектування та виготовлення 

комплексного виробу». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН5.5.2.008-01). 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 

229/6517 (зі змінами). 

Навчальна практика та  навчальні екскурсії для учнів 1-8, 10 класів, 

згідно рішення педагогічної ради проводяться протягом навчального року. 

Розподіл  часу  на  вивчення  окремих  предметів у 5-9-х класах 

протягом навчального року: 

Класи Навчальний предмет 
Кількість годин на тиждень 

За планом І семестр ІІ семестр 

5-А,Б Українська мова 3,5 4 3 

6-А,Б Українська мова 3,5 3 4 

7-А,Б 

Українська мова 2,5 3 2 

Біологія 1,5 1 2 

Географія 1,5 2 1 

Хімія 1,5 1 2 

Основи здоров’я 0,5 1 - 

8-А,Б,В 

Історія України 1,5 2 1 

Мистецтво 0,5 -- 1 

Основи здоров’я 0,5 1 -- 

9-А,Б 

Історія України 1,5 2 1 

Основи правознавства 0,5 - 1 

Географія 1,5 2 1 

Фізика 1,5 3 2 

Мистецтво 0,5 -- 1 

Основи здоров’я 0,5 -- 1 
 

Навчальні плани для 5-9х класів подані у Додатку 4. 
 

 

 



Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

школи ІІІ ступеня (10-11 класи) на 2020/2021 навчальний рік 
 

У ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району міста Києва в 2020-2021 навчальному році буде два 

10-х класи (44 учнів) та два 11-х класа (42 учня). 

Учні 10-11-х класів навчаються за програмою спеціалізованих класів з 

російською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови. 

Режим навчання учнів школи з п’ятиденним робочим тижнем. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 10-х та 11-х класів 

– 1330 годин/навчальний рік.  

Навчання в школі здійснюється за підручниками, рекомендованими 

Міністерством освіти і науки України. 

Під час складання робочого навчального плану враховувались умови 

школи, наявність педагогічних кадрів, сучасні потреби особистості й 

суспільства та побажання батьків. 

Інваріативна складова робочого навчального плану сформована на 

державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні 

Державного стандарту. 

Робочий навчальний план на 2020-2021 н. р.  складено відповідно до 

Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої накаазом Міністерства освіти і науки від 28.11.2019 № 1493 

Учні 10-11-х класів будуть навчатися за робочим навчальним планом, 

розробленим відповідно до таблиць 2,3 Типової освітньої програми, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки  України  від 28.11.2019 

№ 1493 

Таблиця 2 містить перелік базових предметів, який включає окремі 

предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Мова і література корінного народу, 

національної менншини (російська)», «Англійська мова», «Друга іноземна 

мова (німецька/французька)»,  «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Громадянська освіта», «Математика (алгебра і початки аналізу)», «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична 

культура», «Захист Вітчизни».  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку вибірково-обов’язкових предметів  учні 10-11-х 

класів  обрали два предмети: інформатику (1 година) та мистецтво (1 година), 

які будуть вивчати в 10-му та 11-му класах. 

Освітнягалузь «Математика» в 10-11-х класах реалізується через 

предмет «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)». 

За модульним принципом у 10-11-х класах реалізовани предмети 

«Біологія і екологія» та «Фізика і астрономія». 

Предмет «Мова і література корінного народу, національної меншини» 

вивчається як інтегрований курс «Російська мова і література». 

Враховуючи інтеграцію вітчизняної освіти до світового освітнього 

простору, освітні запити населення, профіль школи № 57 (поглиблене 



вивчення англійської мови),  кадрове забезпечення та методичну базу школи, 

з метою широкої загальноосвітньої підготовки учнів 10-11-х класів зміст 

профілю навчання реалізується збільшенням годин на вивчення англійської 

мови - 7 годин на тиждень (5 годин за планом + 2 додаткові години) та  

вивченням другої іноземної мови (французька або німецька) – 2 години на 

тиждень. 

Перерозподіл годин між навчальними предметами відбувся таким 

чином, що вилучення з навчального процесу предметів не відбулось та 

кількість годин на вивчення окремих предметів зменшилась не більше, ніж 

удвічи порівняно з показниками Типової освітньої програми. Години на 

вивчення окремих предметів перерозподілились таким чином: 
 

10-і класи: 

Навчальний предмет 

Перерозподіл навчальних годин 

За Типовою освітньою 

програмою 

(кількість годин) 

Стало після 

перерозподілу 

(кількість годин) 

Англійська мова  2 7  (5+2) 

Німецька /французька мова 0 2 

Громадянська освіта 2 1,5 

Біологія і екологія 2 1,5 

Фізика і астрономія 3 2 

Хімія 1,5 1 

Захист України 1,5 1 

Вибірково-обов’язкові 

предмети  

(інформатика, мистецтво) 

3 2 (1+1) 

11-і класи: 

Навчальний предмет 

Перерозподіл навчальних годин 

За Типовою освітньою 

програмою 

(кількість годин) 

Стало після 

перерозподілу 

(кількість годин) 

Англійська мова  2 7 (5+2) 

Німецька /французька мова 0 2 

Біологія і екологія 2 1,5 

Фізика і астрономія 4 2 

Хімія 1,5 1 

Захист України 1,5 1 

Вибірково-обов’язкові 

предмети  

(інформатика, мистецтво) 

3 2 (1+1) 

 

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, відповідно до рішення 

педагогічної ради школи (протокол  № 7  від 05.06.2020 року), 

конкретизовано варіативну складову робочого навчального плану, в якій 

передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріативної 

складової, індивідуальні,  факультативні заняття та спецкурси. 

 



Клас Предмет 
Кількість 

годин 
Програма 

1
0

-А
,Б

 
Курс за вибором 

«Економіка» 

1 год. 

(35 год.  

на рік) 

Програма курсу «Економіка» (Збірник 

програм з економіки для 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

укладачі Радченко В.В., Бицюра Ю.В.; 

Лист МОН від 29.12.2007 № 1/11-9007);  

Вид-во «Аксіома», 2008 р.; гриф МОН 

подовжено Листом ІІТЗО від 27.01.2014 

р.,  № 1/12-Г-56) 

Спеціальний курс 

«Ділова англійська 

мова» 

2 год. 

(70 год.  

на рік) 

Навчальна програма елективних курсів з 

іноземних мов (Редько В.Г., Полонська 

Т.К.). Протокол комісії з іноземних мов 

науково-методичної ради з питань освіти 

МОН України №1 від 11.03.2015  

Індивідуальні заняття 

з математики 

1 год. на 

тиждень 
- 

Індивідуальні заняття 

з англійської мови 

0,5 год на 

тиждень 
- 

Індивідуальні заняття 

з історії України 

0,5 год на 

тиждень 
- 

1
1

-А
,Б

 

Курс за вибором 

«Економіка» 

1 год. 

(35 год.  

на рік) 

Програма курсу «Економіка» (Збірник 

програм з економіки для 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

укладачі Радченко В.В., Бицюра Ю.В.; 

Лист МОН від 29.12.2007 № 1/11-9007);  

Вид-во «Аксіома», 2008 р.; гриф МОН 

подовжено Листом ІІТЗО від 27.01.2014 

р.,  № 1/12-Г-56) 

Спеціальний курс 

«Ділова англійська 

мова» 

2 год. 

(70 год.  

на рік) 

Навчальна програма елективних курсів з 

іноземних мов (Редько В.Г., Полонська 

Т.К.). Протокол комісії з іноземних мов 

науково-методичної ради з питань освіти 

МОН України №1 від 11.03.2015  

Індивідуальні заняття 

з математики 

1 год. на 

тиждень 
- 

Індивідуальні заняття 

з англійської мови 

0,5 год на 

тиждень 
- 

Індивідуальні заняття 

з української мови 

1 год на 

тиждень 
- 

 

Облік проведених занять з  предметів: курс за вибором «Економіка», 

індивідуальні заняття з математики, англійської мови та історії України з 

варіативної складової ведеться в окремому журналі без оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за 

результатами анкетування учнів і батьків та на підставі рішення методичного 

об’єднання  вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична 

культура» у 5-11 класах:  



• легка атлетика; 

• гімнастика;  

• футбол; 

• волейбол; 

• баскетбол. 
 

Розподіл  часу  на  вивчення  окремих  предметів протягом 

навчального року: 
 

10-А,Б 

Біологія і екологія 1,5 2 1 

Географія 1,5 1 2 

Громадянська освіта 1,5 2 1 

Історія України 1,5 1 2 

11-А,Б 

Біологія і екологія 1,5 2 1 

Хімія 1,5 1 2 

Історія України 1,5 1 2 

 

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 

703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Під час дистанційного навчання адміністрацією школи буде складено 

щоденний розклад, в якому будуть передбачені уроки  на базі онлайн-

платформи Zoom (для синхронного навчання) та уроки для асинхронного 

навчання (Viber, GoogleClass). 

 

Навчальні плани для 10-11-х класів подані у Додатках5,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

(складений за наказом МОН України від 21.03.2018 р. №268 

та наказу МОН України від 08.10.2019 р.  №1272) 

Навчальний план для учнів 1-2 класів 

з українською та російською мовою навчання 
Назва 

освітньої 

галузі 

Предмети 
Кількість годин на тиждень/рік 

у класах 

  1А 1Б 2А 2Б 
Разом   укр.мован

авчання 

рос.мованав

чання 

рос.мован

авчання 

укр.мова 

навчання 

Мови і 

літератури 

(мовний й 

літературний 

компоненти) 

Українська мова 7/245 3/105 
3+1/ 

105+35 
7/245 

20+1/ 

700+35 

Мова та література 

корінного народу 

або національної 

меншини 

(російська) 

- 4/140 4/140 - 8/280 

Іноземна мова 

(англійська мова) 

2+1/ 

70+35 

2+1/ 

70+35 

3/105 3/105 10+2/ 

350/70 

Математика Математика 
4/140 4/140 4/140 4+1/ 

140+35 

16+1/ 

560+35 
Природнича, 

громадянська, 

соціальна, 

здоров’язбережу

вальна 

Я досліджую світ 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

12/420 

Технології 
Трудове навчання 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Інформатика - - 1/35 1/35 2/70 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Образотворче мист. 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Фізична 

культура 
Фізична культура 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Усього (без 

фіз. культ.): 

 
20/700 20/700 22/770 22/770 84/2940 

Дод.год. для 

вивч.предм. 

осв. галузей 

 - - - - - 

Гранично 

допустиме 

тижневе 

навч.наванта

ження учня 

 

20/700 20/700 22/770 22/770 84/2940 

Сумарна к-

стьнавч. годин, 

що фінанс-ся з 

бюджету (без 

урахув. поділу 

на класи) 

 

23/805 23/805 25/875 25/875 96/3360 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навантаження учнів.  
 

Директор школи    Віктор  ДЕНИСЕНКО 



Додаток 2 

(складений за наказом МОН України від 20.04.2018р. №407  

та наказу МОН України від 08.10.2019 №1273) 

Навчальний план для учнів 3 класів  

з російською мовою навчання  

Назва освітньої галузі Предмети 

Кількість годин на 

тиждень/рік 

у класах 

  3АБ Разом 

Мови і літератури 

(мовний й літературний 

компоненти) 

Українська мова 5/175 10/350 

Мова та література корінного 

народу або національної меншини 

(російська) 

4/140 8/280 

Іноземна мова (англійська мова) 3/105 6/210 

Математика Математика 4/140 8/280 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

 

 

Я досліджую світ 

3/105 6/210 

Технології 
Трудове навчання 1/35 2/70 

Інформатика 1/35 2/70 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1/35 2/70 

Образотворче мистецтво 1/35 2/70 

Фізична культура Фізична культура 3/105 6/210 

Усього (без фіз. культ.):  23/805 46/1610 

Дод.години для 

вивч.предметівосв. 

галузей 

 

- - 

Гранично допустиме 

тижневенавч.навантажен

ня учня 

 

23/805 46/1610 

Сумарна к-стьнавч. 

годин, що фінансуються 

з бюджету (без 

урахування поділу на 

класи) 

 

26/910 52/1820 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навантаження учнів.  

 

 

Директор школи    Віктор  ДЕНИСЕНКО 

 



 

 

Додаток 3 

(складений за наказом МОН України від 20.04.2018р. №407  

та наказу МОН України від 08.10.209 №1273) 

Навчальний план для учнів 4 класів 

з російською мовою навчання та поглибленим вивченням англійської 

мови 

Назва освітньої галузі Предмети 
Кількість годин на 

тиждень по класах 

  4АБ Разом 

Мови і літератури (мовний й 

літературний компоненти) 

Українська мова 4/140 8/280 

Мова та література 

корінного народу або 

національної меншини 

(російська) 

5/175 10/350 

Іноземна мова 

(англійська мова) 
4/140 8/280 

Математика Математика 4/140 8/280 

Природознавство  Природознавство 1/35 2/70 

Суспільствознавство Я у світі 1/35 2/70 

Технології Трудове навчання 1/35 2/70 

Інформатика 1/35 2/70 

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 1/35 

Образотворче 

мистецтво 
0,5 1/35 

Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/35 2/70 

Фізична культура 3/105 6/210 

Усього (без фіз. культури):  
23/805 46/1610 

Дод.години для 

вивч.предметівосв. галузей 

 

- - 

Гранично допустиме тижневе 

навч.навантаження учня 

 
23/805 46/1610 

Сумарна к-стьнавч. годин, 

що фінансуються з бюджету 

(без урахування поділу на 

класи) 

 

26/910 52/1820 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навантаження учнів.  
 

Директор школи    Віктор  ДЕНИСЕНКО 

 



                                                                                 Додаток 4 
(відповідно до таблиці 3  Типової освітньої  

програми, затвердженої наказом Міністерства  

освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405) 
 

Робочий  навчальний  план  5-А,Б,В,  6-А,Б, 7-А,Б, 8-А,Б та 9-А,Б,В класів 

спеціалізованої школи з навчанням українською мовою і  поглибленним 

вивченням англійської мови  
 

Освітні 

галузі 
Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень Всього 

годин 
5-А,Б,В 

класи 

6-А,Б 

класи 

7-А,Б 

класи 

8-А,Б 

класи 

9-А,Б,В 

класи 

Мови і 

літератури 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 32,5 

Українська література 2 2 2 2 2 24 

Російська мова 2 2 2 2 2 24 
Інтегрований курс 

«Література» 
2 2 2 2 2 24 

Англійська мова 5 5 5 5 5 60 
Друга іноземна мова 
(німецька, французька) 

2 2 2 2 2 24 

Суспільст-

вознавство 

Історія України  1 1 1 1,5 1,5 14,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 9 

Основи правознавства - - - - 0,5 1,5 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5   3,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5   3,5 

Мистецтво*    0,5 0,5 2,5 

Матема-

тика 

Математика 4,5 4,5    22,5 

Алгебра   2,5 2,5 2,5 17,5 

Геометрія   2 2 2 14 

Природо-

знавство 

Природознавство 2 - - - - 6 

Біологія - 2 1,5 2 2 17 

Географія - 2 1,5 2 1,5 15,5 

Фізика - - 2 2 2,5 15,5 

Хімія - - 1,5 2 2 13 

Технології 
Трудове навчання 1 1 0,5 0,5 0,5 8,5 

Інформатика 1 1 1 1 1 12 
Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 0,5 0,5 0,5 8,5 

Фізична культура 3 3 3 3 3 36 

Разом 28+3 
31+ 

3 

31,5+ 

3 

32,5+ 

3 

33 + 

3 
373+ 

36 

Курс за 

вибором 
Школа журналіста    0,5  1 

Додатковий час на індивідуальні 

заняття та консультації (математика) 
  0,5   1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 
28 31 32 33 33  

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 
28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 375+36 

 

Директор школи    Віктор  ДЕНИСЕНКО 



Додаток 5 
(складений відповідно до таблиці 2,3  

Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки  
України від 28.11.2019 року № 1493) 

 

Робочий навчальний план для 10-А,Б класів з поглибленним вивченням 

англійської мови з українською мовою навчання  
 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класах 
Всього 

10-А,Б 

Базові предмети 

Українська мова  2 4 

Українська  література  2 4 

Зарубіжна література 1 2 

Англійська мова 5 10 

Друга іноземна мова (німецька, французька) 2 4 

Мова і література корінного народу, національної 

меншини (Інтегрований курс «Російська мова і 

література») 

2 4 

Історія України   1,5 3 

Всесвітня історія 1 2 

Громадянська освіта 1,5 3 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 6 

Біологія і екологія 1,5 3 

Географія 1,5 3 

Фізика і астрономія 2 4 

Хімія 1 2 

Фізична  культура 3 6 

Захист  України 1 2 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 1 2 

Мистецтво 1 2 

Разом  (без годин фізичної  культури) 30 60 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 

Спеціальний курс Ділова англійська мова 2 4 

Курс за вибором Економіка 1 2 

Індивідуальні заняття 
Математика 1 2 

Англійська мова 1 2 

Разом 5 10 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 66 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 
38 76 

 

         Директор  школи      Віктор  ДЕНИСЕНКО 

 



Додаток 6 
(складений відповідно до таблиці 2,3  

Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки  
України від 28.11.2019 року № 1493) 

 
 

Робочий навчальний план для 11-А,Б класів з поглибленним вивченням 

англійської мови з українською мовою навчання  

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах Всього 

11-А,Б 

Базові предмети 

Українська мова  2 4 

Українська  література  2 4 

Зарубіжна література 1 2 

Англійська мова 5 10 

Друга іноземна мова (німецька, французька) 2 4 

Мова і література корінного народу, 

національної меншини (Інтегрований курс 

«Російська мова і література») 

2 4 

Історія України   1,5 3 

Всесвітня історія 1 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 
3 6 

Біологія і екологія 1,5 3 

Географія 1 2 

Фізика і астрономія 3 6 

Хімія 1,5 3 

Фізична  культура 3 6 

Захист  України 1 2 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика 1 2 

Мистецтво 1 2 

Разом  (без годин фізичної  культури) 29,5 59 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 

Спеціальний  курс 
Ділова англійська 

мова 
2 4 

Курс  за  вибором Економіка 1 2 

Індивідуальні заняття 

Математика 1 2 

Англійська мова 0,5 1 

Українська мова 1 2 

Разом 5,5 11 

Гранично допустиме тижневе навантаження 

на учня 
33 66 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
38 76 

 

Директор школи    Віктор ДЕНИСЕНКО 


	У 5-х-9-х класахосвітнягалузь «Технологія» реалізується через предмети  «Інформатика» та « Трудовенавчання».
	Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі спільного рішення педагогічної ради та ради школи (протокол № 5/6 від29.05.2020) обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»:
	 у 5-х класах:
	І модуль – «Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією»;
	ІІ модуль – «Технологія виготовлення народної ляльки»;
	 у 6-х класах:
	І модуль – «Технологія виготовлення вишитих виробів»;
	ІІ модуль – «Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією»;
	 у 7-х класах:
	І модуль – «Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком»;
	ІІ модуль – «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»;
	 у 8-х класах:
	І модуль – «Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення»;
	ІІ модуль – «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»;
	 у 9-х класах:
	І модуль – «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями»;
	ІІ модуль – «Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу».
	Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів і батьків та на підставі рішення методичного об’єднання  вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах:
	 легка атлетика;
	 гімнастика;
	 футбол;
	 волейбол;
	 баскетбол.
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