
                                                       



                                             

Пояснювальна записка 

 

І. Загальні засади 

Ліцей №1 м.Копичинці Копичинецької міської ради Чортківського 

району Тернопільської області працює за 5-денним навчальним тижнем з 

українською мовою навчання. У 20 класах навчаються 406 учнів. 

Навчальний план складено на основі таких нормативних документів: 

1. Нормативне забезпечення.  

Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в 

2022/2023 навчальному році здійснюватиметься відповідно до:  

Законів України:  

«Про освіту»;  

«Про повну загальну середню освіту»,  

«Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо 

врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» 

(№7325 від 28.04.2022);  

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» та 

інших.  

Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України».  

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні».  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.  

№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року». 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 



№2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за 

№1111/35394. 

Державних стандартів повної загальної середньої освіти:  

на рівні початкової освіти (в 1–4 класах) – Державного стандарту 

початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року  

№ 87);  

на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту 

базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2020 р. № 898); в 6–9 класах – Державного стандарту базової 

та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 

листопада 2011 року №1392);  

на рівні профільної середньої освіти (в 10–11/12 класах) – Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого 

Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392).  

Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти:  

на рівні початкової освіти: Типової освітньої програми для учнів 1–2 

класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом  

О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.08.2022 № 743);  

Типової освітньої програми для учнів 3–4 класів закладів загальної 

середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743);  

Освітньої програми «Інтелект України» (науковий керівник Гавриш І. В.) 

(лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929); 

на рівні базової середньої освіти: у 5 класах – Типової освітньої програми 

для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. № 235); Освітньої 

програми науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»  базової середньої 

освіти адаптивного циклу (5-6 клас) (лист ДСЯО "Про проведення другого 

етапу експертизи освітньої програми науково- педагогічного проєкту "Інтелект 

України" базової середньої освіти, адаптивний цикл( 5-6 класи)" від 31.08.2022 

року 01-10/86); 



 

у 6–9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 р. № 405); 

на рівні профільної середньої освіти: Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04. 2018 р. № 408 у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами).  

 

Наказів Міністерства освіти і науки України:  

Від 28.03.2022 р. № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої 

освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану».  

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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

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

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518.  

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01. 

2016 р. № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 

лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2016 р. за № 184/28314.  

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09. 



2020 р. № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня  

2020 р. за № 941/35224).  

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 р.  

№ 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за  

№ 564/32016.  

Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 14.07.2015 р. № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки 

України № 621 від 08.05.2019 р., № 268 від 01.03.2021 р.), зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

Листів Міністерства освіти і науки України:  

Від 19.08.2022 р. №1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році» 

Від 30.06.2022 р. № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального 

року».  

Від 16.03.2022 р. №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України 

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022».  

Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому 

процесі в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році на 

рівні базової, профільної середньої освіти (5–11 класи) рекомендовані такі 

навчальні програми:  

5 клас – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 р. № 795 (зі 

змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2021 р., № 898, від 29.09.2021 р. № 1031, від 13.12.2021 р. №1358, від 

02.02. 2022 р. № 96, від 09.02. 2022 № 143, від 11.04.2022 р. № 324) (гриф 

Міністерства станом на 01 серпня 2022 року надано 95 модельним навчальним 

програмам);  

https://www.schoollife.org.ua/instruktyvno-metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-ta-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2022-2023-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/instruktyvno-metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-ta-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2022-2023-navchalnomu-rotsi/
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6–9 класи – навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07.06.2017 р. № 804 «Про оновлені навчальні програми для 

учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);  

- навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.08.2022 № 698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам»;  

10–11 класи – навчальні програми, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН 

навчальним програмам для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої 

освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.08.2022 № 698);  

- навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.08.2022 р. № 698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам».  

Перелік навчальної літератури та навчальних програм, що мають грифи 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для 

використання в освітньому процесі» або висновок «Схвалено для використання 

в загальноосвітніх навчальних закладах» (далі – Перелік), постійно 

оновлюється і доступний на офіційному вебсайті ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти».  

Відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та 

навчальним програмам (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 20 липня 2020 р. № 931, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 11 жовтня 2020 р. за № 1119/35402, зі змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 08 листопада 2021 р. № 1203, 

гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається 

модельним навчальним програмам. Навчальним програмам, розробленим не на 

основі модельних навчальних програм, навчальним програмам з позашкільної 

освіти надається гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». 

Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, 



згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту» (пункт 8 

частини першої статті 1), затверджується педагогічною радою закладу освіти.  

Для реалізації варіативної складової навчальних планів на підставі 

рішення педагогічної ради заклад освіти може використовувати в освітньому 

процесі навчальні програми факультативів та курсів за вибором, які раніше 

мали відповідний гриф МОН і були включені до Переліків навчальної 

літератури та навчальних програм у попередні роки. 

2. Структура навчального року.  

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

середню освіту» навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр   –  01.09.2022 – 16.12.2022; 

ІІ семестр  –  10.01.2023 – 01.06.2023. 

Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно): 

зимові - 17.12.2022 – 09.01.2023 (24 дні); 

весняні - 18.03.2023 – 26.03.2023 (9 днів). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 

року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму 

воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році 

розпочнеться в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності 

в умовах воєнного стану» на період тривалості воєнного стану призупиняється 

дія положення частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» в частині тривалості освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти не менше 175 навчальних днів.  

У закладі освіти щоденно о 9 годині 00 хвилин має проводитиметься 

загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (стаття 2 Указу 

Президента України № 143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну 

хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 р. 

№1/3472-22). 



 

 

3. Форми організації освітнього процесу. 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі. 

Організація освітнього процесу здійснюється за змішаною формою, що поєднує 

очний і дистанційний режими. Таке поєднання можливе, зокрема, для різного 

виду занять (практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, 

лекційні – в дистанційному). Або для різних груп одного класу: частина учнів 

класу навчаються очно, інша – дистанційно в асинхронному режимі, з 

можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в 

синхронному режимі. При цьому для учнів визначається черговість очного та 

дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти.  

Заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням 

технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів 

комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг 

навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається 

педагогічним працівником і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 

розділу I Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти.  

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж 

навчального року в залежності від безпекової ситуації у населеному пункті.  

Запровадження та організація освітнього процесу в певному режимі, у 

тому числі у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів 

оповіщення, здійснюється відповідно до листа МОН від 30.06.2022 № 1/7322- 

22 «Про організацію 2022/2023 навчального року». 

Організація освітнього процесу не повинна призводити до 

перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові 

умови здобуття освіти. Розклад навчальних занять, розподіл навчального 

навантаження протягом тижня, тривалість навчальних занять і перерв між ними 

здійснюється відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти. Тривалість виконання завдань для самопідготовки 

учнів у позанавчальний час не рекомендується більше 1 години у 3–5 класах, 



1,5 години у 6–9 класах, 2 години – у 10–11(12) класах. Учням 1–2 класів не 

рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний 

час. 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

У початковій школі додаткові години варіативного складника використано 

на такі предмети:  

- українська мова (2-Б, 3-А, 4-Б класи),  

- англійська мова (1-Б «Інтелект України»),  

- інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» (2-А,3-Б, 4-А «Інтелект України»),  

- математика (2-А «Інтелект України»),  

та курс за вибором: «Основи християнської етики» (2-А, 3-Б, 4-А класи).  

У закладі освіти працює група продовженого дня учнів 2-3-х класів. 

У школі ІІ ступеня виділено додаткові години на посилене вивчення 

предметів, а саме:  

- української мови у 6-7 класах; 

-  англійської мови у 6-9 класах;  

-  алгебри у 8-А класі;  

курсів за вибором:  

- християнська етика в українській культурі у 6-х класах; 

- основи християнської етики у 7-8 класах;  

факультативного курсу «Захисник України» 9 класі. 

У школі ІІІ ступеня для учнів було обрано профільні предмети: 

- англійська мова – 10-А та 11 класи,  

- українська мова – 10-Б клас. 

Для  учнів 10-А, 10-Б та 11 класів виділено додатково години на вивчення: 

Англійської мови  – 10-Б клас, 

Захисту України – 10-11  класи, 

німецької мови – 10-11 класи, 

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  5-А, 5-Б класів 



- легка атлетика; 

- футбол; 

- гімнастика; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- городки; 

- бадмінтон; 

- петанк; 

- флорбол; 

- доджбол. 

Для 6-А, 6-Б, 8-А, 8-Б класів: 

- бадмінтон, 

- футбол; 

- легка атлетика; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- гімнастика; 

- петанк; 

- флорбол. 

Для 7-А, 7-Б, 9 класів 

- легка атлетика; 

- футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- петанк; 

- флорбол. 



Для 10-А, 10-Б, 11 класів: 

- футбол; 

- волейбол; 

- легка атлетика петанк; 

- флорбол. 

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

викладатися протягом року згідно з  розкладом. 

Поділ класів на групи при вивченні англійської, німецької та української мов у 

5-А, 9 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) компенсуючого 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 ). 

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 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.  

 



     Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  

                                                                                                       УКРАЇНИ від  24.07.2019 р. № 688 

                                                                                                       Наказ МОН від 12.08.2022 р. № 743-22 

                                                                                                       Типова освітня програма   

                                                                                                       за редакцією О. Я. Савченко 

 

 

Навчальний план 

початкової освіти (1-А, 2-Б класи) 

на 2022/2023 н. р. 
 

Назва освітньої галузі 

 

 

Класи 

Назва навчального предмета Кількість годин на рік 

1-А  

клас 

2-Б 

клас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому 

числі: 
 9+1/315+35 10+0,5/350+17,5 

українська мова і 

література 

Українська мова. Навчання грамоти 7+1/245+35  

Українська мова  3,5+0,5/122,5+17,5 

Читання  3,5/122,5 

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 етики  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:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
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                                                                                                       Наказ МОН від 12.08.2022 р. № 743-22 

                                                                                                       Типова освітня програма   

                                                                                                       за редакцією О. Я. Савченко 

 

  

Навчальний план 

початкової освіти ( 3-А, 4-Б клас) 

на 2022/2023 н. р. 
 

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на 

рік 

Кількість годин на 

рік 

3-А 

клас 

4-Б 

клас 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна, у тому 

числі: 

 10+0,5/ 

350+17,5 

10+0,5/ 

350+17,5 

українська мова і література Українська мова 3,5+0,5/122,5+17,5 3,5+0,5/122,5+17,5 

Літературне читання 3,5/122,5 3,5/122,5 

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+0,5/875+17,5 25+0,5/875+17,5 

Варіативний складник  

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1/35 1/35 

Основи християнської етики 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:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
 



Лист МОН України  

25.05.2018 № 1/9-344  

лист ДСЯО від 06.08.2020 р.  

№ 01/01-23/929 

Навчальний план 

початкової освіти  

(1-Б, 2-А, 3-Б, 4-А класи, науково-педагогічний проєкт «Інтелект України») 

на 2022/2023 н. р. 
 

Назва освітньої галузі 
Назва навчального 

предмета 

Кількість годин на тиждень 

1-Б клас 

Т. 1 

2-А клас 

Т. 1 

3-Б клас 

Т. 1 

4-А 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 3+1/105+35 4/140 4/140 

Мовно-літературна 

Я пізнаю світ* 8/280 
8+1/280+3

5 

8+1/280+3

5 

8+1/280+3

5 

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 2/70 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:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
   

  



Лист ДСЯО  

від 31.08.2022 року 01-10/86 

Освітня програма науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» базової 

середньої освіти адаптивного циклу (5-6 

клас) 

 

Навчальний план  

(5 клас, науково-педагогічний проєкт «Інтелект України») 

закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня 

на 2022/2023 н. р. 
Назва освітньої 

галузі Предмети 5-Б клас 

Мовно-літературна Українська мова 4 

Українська 

література 
2 

Зарубіжна література 1 

Перша іноземна мова (англійська) 4+1 

Друга іноземна мова (німецька) 2 
Математична Математика 6 
Природнича Пізнаємо природу. Моя планета 

Земля. 2 

Пізнаємо природу. Твої фізичні 
відкриття. 1 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 

Навчаємося разом 
1 

Громадянська та 

історична 

Україна і світ: 
вступ до історії та громадянської 
освіти 

1 

Технологічна Технології 1 
Інформатична Інформатика 1 
Мистецька* Мистецтво 1 
Фізична культура** Фізична культура 3 
Усього 30 
Додаткові години для 

вивчення предметів 

освітніх галузей*****, 

вибіркових освітніх 

компонентів, проведення 

індивідуальних 

консультацій 
та групових занять 

 

1 

Загальнорічна 

кількість навчальних 

годин, що 

фінансуються з 

бюджету (без 

урахування поділу на 
групи) 

На тиждень 31 

На рік 1085 

Гранично допустиме 

навантаження 

учнів**** 

На тиждень 28 

На рік 980 

 

Директор:      Ольга ЯВОРІВСЬКА 



Наказ МОН України від   

19.02.2021 № 235 

Типова освітня програма   

закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня 

Навчальний план  

закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня 

на 2022/2023 н. р.  

 

Директор:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

5-А  

д. 1 

Мовно-літературна Українська мова 4 

Українська література 2 

Англійська мова 3,5+0,5 

Німецька мова 2 

Зарубіжна література 1,5 

Математична Математика 5 

Природнича 

 

Інтегрований курс «Пізнаємо 

природу»  

2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, 

безпека та добробут» 

1 

Духовність і мораль в житті 

людини і суспільства 

0,5 

Громадянська та 

історична 

Вступ до історії України та 

громадянської освіти 

2 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька Інтегрований курс 

«Мистецтво»  

2 

Фізична культура Фізична культура 3 

Разом  (без фізичної культури + фізична культура)  

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження  

Всього (без фізичної культури + фізична 

культура; без урахування поділу класів на групи) 
28+3 



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 2022/2023 н. р. 

 

Директор:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 

Освітні 

галузі 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9 

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

Мова і 

література 

Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2 2 2 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 2 2 

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

Німецька мова 2 2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 

Основи 

правознавства  

      1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1    

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1    

Мистецтво     1 1 1 

Математика Математика 4 4      

Алгебра   2 2 2+1 2 2 

Геометрія   2 2 2 2 2 

Природо 

знавство 

Біологія 2 2 2 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 2 2 2 1,5 

Фізика   2 2 2 2 3 

Хімія   1,5 1,5 2 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 

Здоров’я і 

фіз. культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 3 3 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів 
       

Разом 27,5+2,5+3 27,5+2,5+3 29+2,5+3 29+2,5+3 29,5+2+3 29,5+2+3 31+1+3 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

3 3 3 3 2,5 2,5 2 

Факультатив «Захисник України»       1 

Християнська етика в українській 

культурі (курс) 
0,5 0,5      

Основи християнської етики   0,5 0,5 0,5 0,5  

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 
30,5 30,5 32 32 32 32 33 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 
30,5+3 30,5+3 32+3 32+3 32+3 32+3 33+3 



  

                                                                                                 Наказ МОН України від   

20.04.2018 № 408 у редакції наказу 

МОН України від 28.11.2019 р.  

№ 1493 (зі змінами)  

Типова освітня програма   

закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня 

 

Навчальний план  

закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

на 2022/2023 н. р. 
 

Навчальні предмети 10-А клас 

т. 2 

10-Б клас 

т. 2 

11 клас 

т. 2 

Базові предмети    

Українська мова 2 4 2 

Українська література 2 2 2 

Зарубіжна  література 1 1 1 

Англійська мова 5 2+1 5 

Історія України  1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія   1 1 1 

Громадянська освіта: 2 2  

Математика 3 3 3+1 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія 1,5 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 3 4 

Хімія 1,5 1,5 2 

Фізична культура 3 3 3 

Захист України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Вибірково-обов’язкові предмети    

Інформатика 1 1 2 

Мистецтво 2 2 1 

Додатковий години на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття  

5 5 6 

Німецька мова 1,5 1,5 1,5 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня  
32 32 32 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 
32+3 32+3 32+3 

 

 

Директор:       Ольга ЯВОРІВСЬКА 
 

   

 


