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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до навчального плану  

Підлипненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Конотопської міської ради Сумської області 

 

 

Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Конотопської міської 

ради Сумської області  здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції 

України, нового Закону України «Про освіту» з  урахуванням вимог Концепції 

профільного навчання в старшій школі,  власного Статуту, забезпечує здобуття 

учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

 Мова навчання – українська. 

Навчальний план Підлипненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

на 2020-2021  навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів. 

Навчальний рік розпочинається 1 вересня  і закінчується проведенням 

навчальних екскурсій в природу та підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. У школі  функціонує 11класів, де навчаються 213 учнів. 

Навчальний план для 1, 2 та 3 класів складено на основі Типових 

навчальних планів, затверджених наказом Міністерства науки та освіти від 

21.03.2018 №268. Основною новацією, яка входить в практику діяльності 1-го, 

2-го та 3-го класів, є структурування змісту початкової  освіти на засадах 

інтегрованого підходу у навчанні. У навчальному плані використано розподіл на 

підгрупи у 3 класі таких предметів: українська мова – 4 години,   англійська 

мова – 3 години. 

Навчальний план для 4 класу складений на основі Типової  освітньої 

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

розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 
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Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407. 

За бажанням батьків години варіативної частини у 4 класі використано на 

підготовку дітей до державної підсумкової атестації (1 год.).  

Навчальний план для 5-9 класів складений відповідно до Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  розробленої 

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», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. 

З метою створення простору для задоволення освітніх потреб учнів, 

вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь варіативна складова 

навчальних планів використовується на розподіл дітей на підгрупи (хлопці і 

дівчата) у 8-9 класах на трудове навчання (по 1 год.); 

Запроваджено факультативи, курси за вибором, що розширюють обрану 

закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування учнів, а 

саме: 

- Факультативний курс з психології «Психологічний розвиток особистості 

молодшого підліткового віку» (5 кл. -   1 год.);  

- Факультативний курс з математики «За лаштунками шкільної 

математики» (5 кл. -1 год.) 

- Факультативний курс з біології «Аптека природи» (6 кл. – 1 год.);  

- Факультативний курс з хімії «Зв’язок між історичним розвитком та 

сучасною хімією» (7 кл. -1 год.)  

Навчальний план для 10 та 11 класів складено на основі Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня 

освіта), розробленої 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» відповідно до наказу МОНУ від 20.04.2018 року № 408.  
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У 10-11 класах з метою забезпечення більш глибокої підготовки 

старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались 

стійкі інтереси і здібності, відповідно до Концепції про профільне навчання, 

враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних 

кадрів, матеріальну базу кабінетів, навчання у старшій школі організовується за 

профілем української філології. У старшій школі профіль української філології 

сформований за рахунок додаткових годин. 

З метою задоволення потреб учнів, для розвитку всебічних інтересів та з 

метою підготовки до ЗНО в 10-11 класах вводяться факультативні курси з історії 

України, математики, зарубіжної літератури – по 1 годині. 

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 нормативів відбувається поділ на підгрупи при вивченні 

інформатики у 2, 3, 5, 6, 8, 9 класах. 

Навчальний предмет «Захист України» є обов'язковим і включається до 

інваріантної частини навчального плану та викладається протягом трьох 

періодів – у 10-11 класах та під час навчально-польових зборів. Відповідно до 

Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі 

змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657, 

на вивчення предмета у 2020-2021 навчальному році передбачено 1, 5 години.  

Години з фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження на учнів.  
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Змістове наповнення предмета «Фізична культура» для учнів 5-11 класів 

відбувається за такими модулями: 

5-9 класи – футбол, легка атлетика, баскетбол, гімнастика, туризм;  

10 клас - футбол, легка атлетика, баскетбол, гімнастика;  

11 клас – футбол, баскетбол, гімнастика. 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи                              І.Л.ПРОКОПЕНКО 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 1 класу з українською мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети   Кількість годин на 

тиждень 

1/28 

Мовно - літературна  Українська мова  5 

1 

Англійська мова 2 

Математична Математика 3 

Природнича, соціальна  і 

технологічна, 

інформатична  

Я досліджую світ: 

Мовно – літературна 

Математична 

Інформативна, соціальна, 

здоров’язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

2 

1 

4 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3* 

Разом 19+1+3* 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  

20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

23 

 

 

 

 

 

 

                                         Директор школи                     В.Б.ЩЕРБИНА 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 2 класу з українською мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети   Кількість годин на 

тиждень 

2/23 

Мовно - літературна  Українська мова  5 

1 

Англійська мова 3 

Математична Математика 3 

Природнича, соціальна  і 

технологічна, 

інформатична  

Я досліджую світ: 

Мовно – літературна 

Інформативна 

Математична 

соціальна, 

здоров’язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

2 

1-1 

5 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3* 

Разом 21+1+3* 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  

22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

25 

 

 

 

 

 

 

                                             Директор школи                 В.Б.ЩЕРБИНА 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3 класу з українською мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети   Кількість годин на 

тиждень 

3/31 

Мовно - літературна  Українська мова  

Українська література 

4-4 

3 

1 

Англійська мова 3-3 

Математична Математика 5 

Природнича, соціальна  і,  Я досліджую світ: 

Природнича 

Соціальна та 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та 

історична 

 

1 

1 

 

1 

Інформатична Інформатика 1-1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3* 

Разом 22+1+3* 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  

23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

26 

 

 

 

 

 

 

                                             Директор школи                 В.Б.ЩЕРБИНА 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4 класу з українською мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                 В.Б.Щербина 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

  4/15 

Мови і літератури (мовний 

і літературний компоненти) 

Українська мова 7+1 

 Англійська мова 2 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 

 

Образотворче 

мистецтво 

1 
 

1 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 

Фізична культура ** 3 

Разом  21+1 

+3** 

Додаткові години на 

вивчення предметів 

інваріантної складової, 

курсів за вибором 

Курси за вибором:  

 

Підготовка до ДПА 
 

1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  
23 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

основної школи з українською мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

Освітні 

галузі 

 

Навчальні предмети 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

5/19 6/22 7/14 8/20 9/21  

Мови і  

літератури 

 

Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 2  

Українська  література 2 2 2 2 2  

Англійська  мова 3 3 3 3 3  

Зарубіжна література 2 2 2 2 2  

Суспільство-

знавство 

 

Історія України  1 1 1 1,5 1,5  

Всесвітня історія - 1 1 1 1  

Основи правознавства  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Естетична  

культура 

Музичне мистецтво 1 1 1 - -  

Образотворче мистецтво 1 1 1 - -  

 Мистецтво - - - 1 1  

Математика Математика 4 4 - - -  

Алгебра - - 2 2 2  

Геометрія - - 2 2 2  

Природо- 

знавство 
Природознавство  2 - - - -  

Біологія - 2 2 2 2  

Географія - 2 2 2 1,5  

Фізика - - 2 2 3  

Хімія - - 1,5 2 2  

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1  

Інформатика 1-1 1-1 1 2-2 2-2  

Здоров’я і 

фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1  

Фізична культура* 3 3 3 3 3  

Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3  

Додатков

ий час на 

навчальні 

предмети

, 

факульта

тиви, 

індивідуа

льні 

заняття  

та 

консульт

ації 

Курси за вибором:       

Трудове навчання     1 1  

Факультативний курс «Аптека 

природи» 

 1     

Факультативний курс з 

психології «Психологічний 

розвиток особистості молодшого 

підліткового віку» 

1       

Факультативний курс з 

математики «За лаштунками 

шкільної математики» 

1       

Факультативний курс з хімії 

«Зв’язок між історичним 

розвитком та сучасною хімією» 

  1    

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня  

28 31 32 33 33  

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3  

                                                             Директор школи                 В.Б.Щербина 
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Навчальний план  

для 10-11 класу з українською мовою навчання  

(профіль української філології) 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

Предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класі 

10/10 11/10 

Базові предмети 27 +6 26+7 
Українська мова  2+2 2+2 

Українська  література  2+2 2+2 

Зарубіжна література 1+1 1+1 

Іноземна мова 2 2 

Історія України   1,5 +1 1,5+1 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3+1 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2 

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 

 

Інформатика 

Технології, 

Мистецтво 

3 

 
2 

1 

   

3 

   
1 

2 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

36 36 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                 В.Б.Щербина 


