


Пояснювальна записка 

 

І. Загальні засади 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія» м.Копичинці працює за 5-денним навчальним тижнем з українською 

мовою навчання. У 19 класах навчається 399 учнів. 

Навчальний план складено на основі таких нормативних документів: 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (зі змінами); 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобіганню 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 11.11.2020 №1100), від 

22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2», Постанови Головного державного санітарного лікаря України, від 

23.04.2021 року №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)», Розпорядження 

обласної державної адміністрації від 21.08.2021 року №537/01.02-1 «Про 

організований початок 2021/2022 навчального року в закладах освіти області», 

наказу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Копичинецької міської ради 

від 02.08.2021 року № 01-03/107 «Про підготовку закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Копичинецької міської  територіальної громади до 

нового 2021/2022 навчального року та роботи в опалювальний період» (зі змінами 

від 20.08.2021 року № 01-03/__),  

  Державного стандарту початкової загальної освіти (зі змінами), затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 (для 1-4-х 

класів); 

  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2020 року № 2205, 



зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 року № 

1111/35394. 

Навчальні плани для здобувачів початкової освіти відповідно до типових 

освітніх програм: 

для 1-Б, 2-А  класів – за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом О.Я.Савченко, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 

№1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

для 3-Б, 4-А класів – за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом О.Я.Савченко, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 

№1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

для 1-А, 2-Б, 3-А, 4-Б,  класів – за освітньою програмою початкової школи 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» Цикл І, адаптаційно ігровий (1-2 

класи) Цикл ІІ, основний (3-4 класи) для 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти «Інтелект України» (автор І.Я.Гавриш) (лист МОН України від 07.04.2021 

№1/9-188, лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929 «Щодо результатів  експертизи 

освітньої програми»). 

Навчальні плани для здобувачів II та III ступенів, складено відповідно до 

Типової  освітньої  програми  закладів загальної  середньої  освіти,  затвердженої  

наказом  МОНУ  від 20.04.2018 №405 (5-9 класи),  Типових  освітніх  програм 

закладів загальної середньої освіти затверджених наказом МОНУ від 20.04.2018 408 

(10-11 класи): 

для 1-А гімназійного (5), 1-Б гімназійного (5), 2-А гімназійного (6), 2-А 

гімназійного (6),  3-А гімназійного (7), 3-Б гімназійного (7), 4 гімназійного (8), 9, 

5 гімназійного (9) класів, – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 

405 (таблиця 10); 

для 10, 11 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 

408 (таблиця 2-3). 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 



У початковій школі додаткові години варіативного складника використано на 

такі предмети: українська мова (1-Б, 2-А, 3-Б, 4-А класи), англійська мова (1-А, 

«Інтелект України»), я пізнаю світ (2-Б, «Інтелект України»), я пізнаю світ (3-А, 

«Інтелект України»), я пізнаю світ (4-Б, «Інтелект України») та курсів за вибором: 

«Основи християнської етики» (2-А, 3-Б, 4-А класи).  

У закладі освіти працюють дві групи продовженого дня для учнів 2-3-х класів. 

У школі ІІ ступеня виділено додаткові години  

- на посилене вивчення предметів, а саме: англійської мови у 1-А гімназійному 

(5), 1-Б гімназійному (5), 2-А гімназійному (6), 2-Б гімназійному (6), 3-А 

гімназійному (7), 3-Б гімназійному (7), 4 гімназійному (8), 5 гімназійному (9) класах, 

математики у 1-А гімназійному (5), 1-Б гімназійному (5), 2-А гімназійному (6), 2-Б 

гімназійному (6), алгебри у 3-А гімназійному (7), геометрії у 3-А гімназійному (7);  

- курсів за вибором, а саме: логіка у 2-Б гімназійному (6), основи християнської 

етики у 1-А гімназійному (5), 1-Б гімназійному (5), 2-А гімназійному (6), 2-Б 

гімназійному (6), «Захисник України» у 9 класі;  

- факультативних курсів, а саме «Захисник України» у 5 гімназійному (9) класі, 

«Розв’язування задач» (хімія) у 4 гімназійному (8) класі, «Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» у 9 класі. 

У школі ІІІ ступеня для учнів 10 і 11-А,11-Б класів виділено додатково години 

на вивчення: 

Української мови  – 11 клас, 

Захисту України – 10, 11  класи, 

німецької мови – 10, 11 класи, 

Факультативного курсу «Основи сім’ї» – 10, 11 класи, 

Факультативного курсу «Голодомор 1932-1933 р. в Україні: історія, уроки на 

майбутнє» – 10 клас, 

Факультативного курсу «Становлення української державності» – 11 клас, 

Факультативного курсу «Розв’язування задач з хімії» – 10 клас, 

Питання змістового наповнення предмета «Фізична культура» розглядалося 

на засіданні предметної кафедри (протокол №5 від 03.06.2021). Одноголосно обрано 

модулі для вивчення предмета фізична культура.  

Для  1-А гімназ. (5), 1-Б гімназ. класів 

- легка атлетика; 



- футбол; 

- гімнастика; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- городки. 

Для 2-А гімназ (6), 2-Б гімназ. (6) класів  4 гімназ. (8) класів 

- бадмінтон, 

- футбол; 

- легка атлетика; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- гімнастика; 

Для 3-Агімназ. (7), 3-Б гімназ. (7), 9, 5 гімназ. (9), класів 

- легка атлетика; 

- футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

Для 10, 11 класів: 

- футбол; 

- волейбол; 

- легка атлетика. 

Предмети навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть 

викладатися протягом року згідно з  розкладом. 

Поділ класів на групи при вивченні англійської та української мов у 4-А, 

англійської та німецької мов у 4 гімназійному (8), 5 гімназійному (9) класах та 

української мови у 4 гімназійному (8) класах здійснюються відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження 

нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

груп продовженого 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 за №229/6517 (зі змінами ). 



 

ІІІ. Структура навчального року 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр   –  01.09.2021 – 24.12.2021; 

ІІ семестр  –  10.01.2022 – 07.06.2022. 

Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно): 

осінні - 24.10. 2021 – 31.10.2021  (8 днів); 

зимові - 25.12.2021 – 09.01.2022 (16 днів); 

весняні - 19.03.2022 – 27.03.2022 (9 днів). 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року №157/26602, 

учні 4-А, 4-Б, 9, 5 гімназійного (9) та 11 класів складають державну підсумкову 

атестацію.  

Разом з тим, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-420 

від 05.08.2020 р. «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 н. р.» у закладі освіти запроваджено гнучку структуру навчального року, 

яка передбачає можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку 

та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації 

 



Визначення програм варіативної складової 

 

Предмети варіативної складової будуть читатися за програмами, які мають 

гриф МОН України  

1. «Основи християнської етики» – Програма курсу за вибором, упорядники 

Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль, лист Інституту модернізації змісту освіти від 

02.07.2019 «22.1/12-Г-528 (2-А, 3-Б, 4-А класи). 

2. Християнська етика в українській культурі  - навчальна програма для учнів 5-9 

класів лист Інституту модернізації змісту освіти від 23.05.2019 «221/12-Г-289 

(1-А гімназійний (5), 1-Б гімназійний (5), 2-А гімназійний (6), 2-Б гімназійний 

(6) класи). 

3. Логіка  – факультативного курсу для 5-9 класів, лист Інституту модернізації 

змісту освіти від 10.07.2020 №22.1/12-Г-557 (2-Б гімназійний (6) клас). 

4.  «Захисник України» – навчальна програма курсу за вибором, 

факультативного курсу «Захисник України» (автори Фука М.М., та Бондар 

В.І., лист ІМЗО від 28.12 2017 №21.1/12-Г-872) (9, 5 гімназійний (9) класи). 

5. «Основи сім’ї» – Програма для закладів загальної середньої освіти «Основи 

сім’ї» (автор А.Й. Буковинський), (10, 11 класи). 

6. «Голодомор 1932-1933 р. в Україні: історія, уроки на майбутнє» – Програма 

«Голодомор 1932-1933 р. в Україні: історія, уроки на майбутнє» (доктора 

історичних наук Людмили Гриневич, доктора педагогічних наук Костянтина 

Баханова, Київ 2017 р. (10 клас). 

7. Становлення української державності – Програма курсу за вибором для учнів 

11-х клаів / С.М.Луньов, І.Є Василенко. – Харків: Друкарня «Мандри», 2015. – 

22с (Програма схвалена - лист Міністерства освіти і науки України №1/11-

7721 від 02.08.2017). 

8. «Розв’язування задач» (хімія) – Навчальна програма курсу за вибором, автор 

Т.Вороненко, лист Інституту модернізації змісту освіти від 12.11.2019 

«22.1/12-Г-1058 (4 гімназійний (8), 10 класи). 

9.  «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» - Освітня Програма 

факультативу, Київ, 2018; МОН України, Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти», Громадська організація «Ла Страда-

Україна», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки 

Європейського Союзу(9 клас). 



Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  

УКРАЇНИ від  24.07.2019 № 688 

Наказ МОН від 08.10.2019 р. № 1272 

Типова освітня програма   

за редакцією О.Я. Савченко 

 

 

Навчальний план 

початкової освіти (1-Б, 2-А класи) 

на 2021/2022 н.р. 
 

Назва освітньої галузі 

 

 

Класи 

Назва навчального 

предмета 
Кількість годин на рік 

1-Б  

клас 

2-А 

клас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому числі:  9+1/315+35 10+0.5/350+17,5 

українська мова і література Навчання грамоти 7+1/245+35  

Українська мова  4+0,5/140+17,5 

Читання   3/105 

Іноземна мова Англійська мова 2/70 3/105 

Математична Математика 4/140 4/140 

Природнича 

Я досліджую світ 3/105 3/105 Соціальна, здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна  Дизайн і технології  1/35 1/35 

Інформатична Інформатика  1/35 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 

1/35 1/35 

Музичне мистецтво 1/35 1/35 

Фізкультурна* Фізична культура 3/105 3/105 

Усього  22+1/770+35 24+0.5/840+17.5 

Варіативний складник  

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/35 

Основи християнської мови  0,5/17,5 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи) 

23/805 25/875 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 

здобувача освіти  

20/700 22/770 

 

 

Директор НВК:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 



Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  

УКРАЇНИ від  24.07.2019 № 688 

Наказ МОН від 08.10.2019 р. № 1273 

Типова освітня програма   

за редакцією О.Я. Савченко 

 

  

Навчальний план 

початкової освіти ( 3-Б, 4-А клас) 

на 2020/2021 н.р. 
 

Назва освітньої галузі Назва навчального 

предмета 
Кількість 

годин на рік 

Кількість 

годин на рік 

3-Б  

клас 

4-А  

клас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому числі: 
 

350+17,5 350+17,5 

українська мова і література 
Українська мова 

4+0,5/140+17,5 4+0,5/140+17,5 

Літературне читання  
3/105 3/105 

Іноземна мова  
Англійська мова 

3/105 3/105 

Математична 
Математика 

5/175 5/175 

Природнича 

Я досліджую світ 3/105 3/105 Соціальна, здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна  
Дизайн і технології  1/35 1/35 

Інформатична 
Інформатика 1/35 1/35 

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 

Музичне мистецтво 1/35 1/35 

Фізкультурна* 
Фізична культура 3/105 3/105 

Усього 
 25/875 25/875 

Варіативний складник  

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/35 

Основи християнської мови 0,5/17,5 0,5/17,5 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи) 

26/910 26/910 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 

здобувача освіти  

23/805 23/805 

 
Директор НВК:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
 



Лист МОН України  

25.05.2018 N 1/9-344  

Лист МОН України  

06.08.2020 N 1/01-23/929  

Навчальний план 

початкової освіти  

(1-А, 2-Б, 3-А, 4-Б класи, науково-педагогічний проєкт 

"Інтелект України") 

на 2021/2022 н. р. 
 

Назва освітньої галузі 
Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на тиждень 

1-А клас 

Т.1 

2-Б клас 

Т.1 

3-А клас 

Т.1 

4-Б клас 

Т.1 

Мовно-літературна 

Українська мова 6/210 6/210 6/210 6/210 

Мовно-літературна Іноземна мова 2+1/70+35 3/105 3/105 3/105 

Математична 

Математика 3/105 4/105+35 4/140 4/140 

Мовно-літературна 

Я пізнаю світ* 8/280 
8+1/280+

35 

8+1/280+

35 

8+1/280+

35 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна 

Громадянська та 

історична 

Технологічна 

Фізкультурна*** 

Мистецька 

Інформатична 

Інформатична Інформатика   1/35 1/35 

Мистецька Мистецтво** 1/35 1/35 1/35 1/35 

Фізкультурна*** Фізична культура 2/70 2/70 2/70 2/70 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/70 1/35 1/35 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 

учня 
20/700 22/770 23/805 23/805 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються 

з бюджету (без урахування поділу на групи) 
23/805 25/875 26/910 26/910 

 

 

Директор НВК:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
   

  



Наказ МОН України від   

20.04.2018 № 405 

Типова освітня програма   

закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня 

Навчальний план  

закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня 

на 2021/2022 н. р. 

 

Директор НВК:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 

Освітні 

галузі 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

1-Аг 1-Бг 2-Аг 2-Бг 3-Аг 3-Бг 4г 5г 9 

т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 10 

Мова і 

література 

Українська мова 
3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5+

1 

2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Англійська мова 3+1 3+1 2+2 2+1 2+1 2+2 2+2 2+1 2 

Німецька мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1 1 1,5+0,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія   1 1 1 1 1 1 1 

Основи правознавства         1 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1    

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1    

Мистецтво       1 1 1 

Математика Математика 4+1 4+1 4+1 4+1      

Алгебра     2+1 2 2 2 2 

Геометрія     2+1 2 2 2 2 

Природо 

знавство 

Природознавство 2 2        

Біологія   2 2 2 2 2 2 2 

Географія   2 2 2 2 2 1,5 1,5 

Фізика     2 2 2 3 3 

Хімія     1,5 1,5 2 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Здоров’я і 

фіз. культура 

Основи здоров’я 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів 
         

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

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

2,5 2,5 3,5 3,5 3 3 3,5 2 2 

курс Логіка     1      

курс «Захисник України»         1 

християнська етика в українськіій 

культурі (курс) 
0,5 0,5 0,5 0,5      

факульт. к. з хімії «Розв’язування дач»       1   

факульт. к.  «Захисник України»        1  

факульт. к. «Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» 
        1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 
28 28 31 31 32 32 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів 

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



Наказ МОН України від   

20.04.2018 № 408 

Типова освітня програма   

закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня 

 

Навчальний план  

закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

на 2021/2022 н. р. 
 

Навчальні предмети 10 клас 

т. 2 

11 клас 

т. 2 

Базові предмети   

Українська мова 2 2+1 

Українська література 2 2 

Зарубіжна  література 1 1 

Англійська мова 5 5 

Історія України  1,5 1,5 

Всесвітня історія   1 1 

Громадянська освіта: 2  

Математика 3 3 

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+0,5 1,5+0,5 

Вибірково-обов’язкові предмети   

Інформатика 1 2 

Мистецтво 2 1 

   

   

Додатковий години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття  

5 5 

Німецька мова 1,5 1,5 

Факультативний курс з історії 

«Голодомор 1932-1933 років в Україні: 

історія, уроки на майбутнє» резерв 

1 – 

Факультативний курс з історії 

«Становлення Української державності 
– 1 

Факультативний курс з хімії 

«Розв’язування задач» 
1  

Факультативний курс «Основи сім’ї» 1 1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня  
32 32 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
35+3 34+3 

 

 

Директор НВК:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
 

   

 


