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до навчального плану 
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з українською мовою навчання 

на 2019-2020 навчальний рік 

в умовах 5-денного робочого тижня 

 

Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №19-

дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» складено відповідно до Закону України «Про 

освіту» та згідно наказів МОН України від 20.04.2018 року №№ 405-408.  
     Навчальні плани 1-А та 1-В, 2-А та 2-В  класів складено відповідно до Типової освітньої програми 

для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас),розробленої під керівництвом  О.Я. Савченко, 

затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. 

Навчальні плани 2-4 класів початкової школи складено відповідно до  Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

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

початкової загальної освіти».  

 Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти .   

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладу загальної 

середньої освіти складає 1820 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 робочих навчальних планах І ступеня.  

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.  

У закладі  обрано окремі курси музичного та образотворчого мистецтва в початковій 

школі. 

      У 1-Б, 2-Б та 3-Б  класах освітній процес організовується  за Типовою освітньою 

програмою для  закладів загальної середньої освіти І ступеня, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України»,  згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.11.2016 року №1319, лист МОН України №1\9-344  від  25.05.2018 року. 

Іншомовна освіта у цих класах здійснюється за програмою поглибленого  вивчення 

англійської мови   ( 3 години на тиждень). 

    Так як заклад є опорним із упровадження європейських стандартів превентивної 

освіти та з метою   підвищення мотивації до здорового способу життя в учнівському 

середовищі , передбачено по 1 годині з варіативної складової у 2-Б та 4-Б класі на 

факультативний курс «Шкільна програма з  профілактики вживання тютюну, алкоголю і  

наркотиків (ХОУП)».  

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. 
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про 

загальну середню освіту".  



Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними 

тижнем. 

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

України «Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

Навчальний план ІІ ступеня  складено відповідно до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на 

виконання 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».  

Освітня програма базової середньої освіти  окреслює рекомендовані 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 .  

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

середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 

годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 

1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для  

9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.  

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. Навчальні плани основної 

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.  
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани закладу  містять 

усі предмети інваріантної складової, передбачені Типовою освітньою програмою.  
У 8-х класах з поглибленим вивченням математики дозволяється навчальне 

навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних. 
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 складової навчальних планів.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура»  сформовано  з варіативних 

модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-

технічної бази  закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.  

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до 

Закону України "Про загальну середню освіту".  
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 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).  
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. 



Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 
 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів. 

Типова освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані 

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 .  

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 

годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 

1330 годин/навчальний рік; для 12-х класів вечірньої форми навчання – 

805 годин/навчальний рік.  

Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за 

вибором. 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.  

Години варіативної складової передбачаються  

на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової: 

- у 10-А,  11-А – української мови та літератури, у 10-Б - математики; 

- у 11-А – історії України 

упровадження курсів за вибором                                                                                             

- у 10-А класі  – математики -2 год. на тиждень, у 10-Б класі – української мови та 

літератури – по 1 год. на тиждень)                                                                                        

- у 11-А класі - математики -3 год. на тиждень. 

       Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та 

варіативної складових навчального плану.  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за п’ятиденним навчальним 

тижнем.   

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до 

вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги 

до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 

"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" 

години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів.  

Навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного 

профілю навчання ( 10-А та 11-А класи мають  профіль української філології, 10-Б – 

математичного профілю). Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на 

одному із трьох рівнів : 

рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими; 

академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими ; 

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, 

орієнтацію їх змісту на майбутню професію ( мови та літератури на філологічному 

профілі). 

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона 

має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і 

діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.  



Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 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 від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).  

           Навчальний план для 10-11 класів складено, відповідно до  Типової освітньої 

програми  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня , затвердженої наказом  МОН  

України  від 20.04.2018  № 408 

Типова освітня програма профільної середньої освіти  окреслює рекомендовані 

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 .  

Навчальний план для 10-11 класів закладу  розроблено відповідно до Державного 

стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 

вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі 

години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних 

предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні 

заняття тощо. 

 Для складання  навчального плану 10-11 класів закладу освіти обрано варіант,що 

містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного 

та математично-природничого циклів. 

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

«Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ»  (передбачено вивчення 

окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», 

«Математика», «Природничі науки» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих 

природничих дисциплін: «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»,  «Мистецтво», «Технології»), що 

вивчаються одночасно на рівні стандарту  два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі 

години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними 

предметами по 1,5 год. на тиждень).  

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти . 

            Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019\2020 

навчальний рік розпочинається святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня. 

           Навчальні заняття організовуються за триместровою системою. Передбачено 

проведення канікул упродовж 2019-2020 навчального року після кожних 5-6 тижнів 

навчання.   

     З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з 

відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура 

навчального року та графік учнівських канікул. 

            Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» 

закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників 

початкової , основної  і старшої школи. 
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