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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням 
предметів природничого циклу Шевченківського району м. Києва - 
загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності з 
українською мовою навчання, працює за п’ятиденним робочим тижнем.  

  
Мережа та контингент учнів у розрізі класів: 

 
паралелі україномовні 

класи 
україном

овні 
здобувачі 

освіти 

напрямок навчання 

1-і 1-А 24 з українською мовою навчання з 
організацією інклюзивного навчання за 
нозологією тяжке порушення мовлення  

2-і 2-А 27 з українською мовою навчання 
3-і 3-А 18 з українською мовою навчання 

3-Б 18 з українською мовою навчання 
4-і 4-А 15 з українською мовою навчання 

4-Б 18 з українською мовою навчання 
всього 6 120  

5-і 5-А 21 з українською мовою навчання 
5-Б 18 з українською мовою навчання з 

організацією інклюзивного навчання за 
нозологією затримка психічного розвитку 

6-і 6-А 16 з українською мовою навчання 
6-Б 18 з українською мовою навчання 

з вивченням двох іноземних мов 
7-і 7-А 17 з українською мовою навчання 

7-Б 15 з українською мовою навчання 
8-і 8-А 30 з українською мовою навчання 

з вивченням двох іноземних мов 
9-і 9-А 24 з українською мовою навчання  

з вивченням двох іноземних мов 
всього  8 159  

10-і 10-А 16 з українською мовою навчання і 
вивченням хімії на профільному рівні 

10-Б 15 з українською мовою навчання  
з вивченням двох іноземних мов 

11-і 11-А 28 з українською мовою навчання  
з вивченням двох іноземних мов і 

профільним вивченням хімії 
всього 3 59  
разом 17 338  
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Робочий навчальний план спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 з 
поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського 
району м. Києва на 2020-2021 навчальний рік розроблений на виконання Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №753 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 №585» (щодо 
забезпечення права на здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами 
у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів), 
Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням 
предметів природничого циклу Шевченківського району м. Києва, 
затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 06.05.2014 № 232. 

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на 
державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні 
Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється 
відповідно до Закону України «Про повну 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 «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 
06.03.2002 № 229/6517 (зі змінами). 

Освітній процес здійснюється відповідно до Освітньої програми школи, 
за навчальними програмами та підручниками, рекомендованими Міністерством 
освіти і науки України. 

Згідно Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.08.2011 № 872, на підставі заяв батьків у школі організовується 
інклюзивне навчання: 

у 1-А класі з українською мовою навчання відповідно до висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 17.06.2020 № 
ІРЦ-85989/2020/116974 Інклюзивно-ресурсного центру №10 Шевченківського 
району м. Києва за нозологією тяжке порушення мовлення; 

у 5-Б класі з українською мовою навчання відповідно до висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 25.06.2019 № 
ІРЦ -316 Інклюзивно-ресурсного центру №10 Шевченківського району м. Києва 
за нозологією затримка психічного розвитку (протокол засідання педагогічної 
ради від 12.06.2020 №7). 

Інваріантна складова робочого навчального плану, що включає 
організацію інклюзивного навчання для дітей із затримкою психічного 
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розвитку та важкими порушеннями мовлення містить години корекційно-
розвиткових занять, розподіл яких передбачено у індивідуальних програмах 
розвитку здобувачів освіти. Інклюзивне навчання здійснюється відповідно до 
Індивідуальних програм розвитку, які окреслюють освітню траєкторію дитини з 
індивідуальними освітніми потребами.  

Облік корекційно-розвиткових занять здійснюватиметься в окремому 
журналі відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 
10.07.2019 № 955).  

Для організації освітнього процесу у початкових класах за Концепцією 
Нової української школи обрана освітня програма, складена під керівництвом 
О. Савченко (протокол педагогічної ради школи від 04.05.2020 № 4).  

Профільне навчання у старшій школі забезпечується вивченням хімії у 
10-А та 11-А класах на профільному рівні. 

Під час складання робочого навчального плану школи на 2020-2021 
навчальний рік використані наступні варіанти типових навчальних планів: 

№
 д

од
ат

ку
 р

об
оч

ог
о 

на
вч

ал
ьн

ог
о 

пл
ан

у 
 

К
ла

си
 

 

 
 

Примітка 

 
Варіант Типових навчальних планів, 
затверджених Міністерством освіти і 

науки України 

1 1-А з українською мовою 
навчання з організацією 
інклюзивного навчання 
(тяжке порушення 
мовлення) 

Типова освітня програма, 
розроблена під керівництвом О. 
Савченко, затверджена наказом 
МОН України від 08.10.2019 № 
1272; додаток 9 до Типової освітньої 
програми початкової освіти 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти І ступеня для дітей 
з особливими освітніми потребами, 
затвердженої наказом МОН України 
від 26.07.2018 № 814 

2 2-А 
 

з українською мовою 
навчання  

Типова освітня програма, 
розроблена під керівництвом О. 
Савченко, затверджена наказом 
МОН України від 08.10.2019 № 1272 
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3 3-і 
класи 

 

з українською мовою 
навчання  
 

Типова освітня програма, 
розроблена під керівництвом О. 
Савченко, затверджена наказом 
МОН України від 08.10.2019 № 1273 

4 4-і 
класи 

з українською мовою 
навчання 

Таблиця 1 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти І ступеня, 
затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 
20.04.2018 № 407 
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5-А 
6-А 
7-А 
7-Б 

з українською мовою 
навчання  

Таблиця 1 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, 
затвердженої наказом МОН України 
від 20.04.2018 № 405 

6 5-Б з українською мовою 
навчання з організацією 
інклюзивного навчання 
(затримка психічного 
розвитку) 

Таблиця 1 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, 
затвердженої наказом МОН України 
від 20.04.2018 № 405; таблиця 16 до 
Типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОН України 
від 12.06.2018 №627 зі змінами, 
внесеними наказом МОН України 
від 26.07.2018 №815 
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6-Б 
8-А 
9-А 

з українською мовою 
навчання з вивченням 
двох іноземних мов 

Таблиця 10 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, 
затвердженої наказом МОН України 
від 20.04.2018 № 405 

8 10-А 
 

з українською мовою 
навчання та вивченням 
хімії на профільному 
рівні 

Таблиці 2, 3 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня, 
затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі 
змінами, внесеними наказом МОН 
України від 28.11.2019 № 1493 

9 10-Б 
 

з українською мовою 
навчання з вивченням 
двох іноземних мов 

Таблиця 2 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня, 
затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі 
змінами, внесеними наказом МОН 
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України від 28.11.2019 № 1493 
10 11-А з українською мовою 

навчання з вивченням 
двох іноземних мов та 
вивченням хімії на 
профільному рівні 

Таблиці 2, 3 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня, 
затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі 
змінами, внесеними наказом МОН 
України від 28.11.2019 № 1493 
 
 

Особливості організації освітнього процесу  
 
Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується 

шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин робочого навчального 
плану, складеного на основі Типових освітніх програм, розроблених 
Міністерством освіти і науки України, з дотриманням норм і вимог ДСанПіН 
5.5.2.008-01. 

Відповідно до державних стандартів освіти у робочому навчальному 
плані школи з урахуванням профілю навчання конкретизується варіативна 
частина, години якої спрямовані на допрофільну підготовку, поглиблене 
вивчення предметів природничого циклу, введення профільних та розвиваючих 
курсів за вибором, вивчення української та іноземних мов, проведення 
індивідуальних занять (рішення педагогічної ради від 12.06.2020 протокол №7).  

У 1-3-х класах за рахунок варіативної складової продовжується 
впровадження експериментального курсу гуманістичної спрямованості 
«Людина. Родина. Світ» за програмою «Людина. Родина. Світ», автори О.Алієв, 
Л. Москальова, Е.Помиткін; рекомендована ДНУ «ІМЗО» Міністерства освіти і 
науки України (протокол №1 від 20.11.2017).  

У 4-х класах продовжується опанування курсу за вибором світоглядного 
спрямування (лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013 №1/9-413 
«Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної 
служби системи освіти») з використанням програми творчого розвитку дитини 
«Секрети пам’яті», рекомендованої листом ІМЗО Міністерства освіти і науки 
України від 02.07.2019 №22.1/12-Г-528, яка сприяє розвитку особистісних 
якостей дитини, пам’яті, уяви, розвиває здібності молодших школярів до 
навчання. 

З урахуванням побажань батьків та учнів щодо освітніх потреб, 
матеріально-технічного та кадрового забезпечення освітнього процесу, 
рішенням педагогічної ради школи від 12.06.2020 № 7 у класах основної школи 
варіативні години розподілені на:  
1. підсилення та поглиблення вивчення предметів інваріантної складової: 
- освітня галузь «Мови і літератури» (5-А,5-Б, 6-А, 6-Б,7-А, 7-Б, 8-А класи); 
- освітня галузь «Природознавство» (7-А,7-Б класи); 
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2. впровадження курсів за вибором, факультативних курсів та індивідуальних 
консультацій, що забезпечують краще засвоєння навчального матерілу, 
поглиблення вивчення та допрофільну підготовку з предметів природничого-
математичного циклу: 5-А – природознавство, екологія; 5-Б- екологія; 6-А - 
екологія, математика; 6-Б – екологія, географія; 7-Б –хімія; 8-А –математика, 
біологія, фізика; 9-А – математика, географія, фізика; 
3.  забезпечення вивчення за бажанням учнів та батьків другої іноземної мови 
(5-Б, 6-Б, 7-А клас). 

Підтриманню позитивного іміджу школи, як сучасного навчального 
закладу, сприяє реалізація освітнього процесу шляхом поєднання поглибленого 
вивчення предметів природничого циклу та вивченням двох іноземних мов.  
 Дотримуючись принципу наступності у навчанні, з урахуванням побажань 
батьків, можливості надання якісних освітніх послуг в опануванні німецької 
мови у рамках укладеного школою договору щодо реалізації спільного проекту 
Міністерства освіти і науки України та Гьоте-Інституту (отримання учнями 5-
11 класів сертифікатів відповідного освітнього рівня з німецької мови FitА1, 
FitА2, В1, В2), на підставі рішення педагогічної ради від 24.06.2020 протокол № 
8, у робочих навчальних планах 6-Б, 8-А, 9-А, 10-Б, 11-А класів інваріантна 
складова включає години на вивчення іноземної (німецької) мови. 

Враховуючи обрання учнями та батьками профільного предмета 
вивчення, у робочому навчальному плані 10-А класу збільшена кількість годин 
на вивчення хімії за рахунок годин варіативної складової та перерозподілу 
навчальних годин інваріантної складової. 

У робочому навчальному плані 11-А класу, зважаючи на обов’язкове 
складання державної підсумкової атестації випускниками школи у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики, 
передбачено перерозподіл навчальних годин у межах 15% наступним чином. 

 
 

Перерозподіл годин  
інваріантної складової робочого навчального плану 10-11-х класів 

 
Клас Предмет Зменшення 

годин 
Предмет Збільшення 

годин 
10-А Захист України 0,5 хімія 0,5 

10-Б Захист України 0,5 хімія 0,5 

мистецтво 1 українська мова 1 
11-А Захист України 0,5 хімія 0,5 

історія України 0,5 хімія 0,5 
фізична культура 1 українська мова 1 

мистецтво 1 математика 1 
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 10.04.2020 №1/9-205 
назву навчального предмету «Захист Вітчизни» змінено на «Захист України». 

Щодо деталізації викладання деяких предметів інваріантної складової 
рішенням педагогічної рали визначено наступне: 
- у 1-7-х класах викладатимуться окремі курси «Образотворче мистецтво» 
та «Музичне мистецтво»; 
- у 6-А, 6-Б класах вивчатиметься інтегрований курс «Всесвітня історія. 
Історія України» - 2 години; 
- в 11-А класі будуть викладатися окремі предмети «Фізика» і 
«Астрономія» 

Викладання предметів, інваріантної та варіативної складової робочого 
навчального плану, що не мають цілої кількості годин, буде здійснюватися 
протягом навчального року з чергуванням за тижнями незалежно від того, на 
які тижні припадатимуть канікули.  
 

Порядок викладання за тижнями предметів інваріантної складової  
та проведення занять варіативної складової, що не мають цілої кількості годин 

 
Клас Предмет Тижні 

проведення 
уроків та 

занять 
варіативної 
складової 

7-А  
з українською мовою навчання 

німецька мова (навчальний 
предмет за вибором) 

І, ІІІ, V 

7-Б 
з українською мовою навчання 

хімія (індивідуальні 
консультації) 

ІІ, ІV 

8-А  
з українською мовою навчання з 
вивченням двох іноземних мов  

математика (індивідуальні 
консультації) 

І, ІІІ, V 

історія України ІІ, ІV 

9-А 
з українською мовою навчання з 
вивченням двох іноземних мов  

історія України ІІ, IV 
географія І, ІІІ, V 

10-А  
з українською мовою навчання з 
вивченням хімії на профільному 
рівні 

історія України І, ІІІ, V 
географія ІІ, IV 

10-Б  
з українською мовою навчання з 
вивченням двох іноземних мов 

географія ІІ, IV 
історія України І, ІІІ, V 

 
Враховуючи матеріально-технічне забезпечення, побажання учнів та батьків, 

рішенням методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного 
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циклу та фізичної культури (протокол від 03.06.2020 №4) деталізовано 
викладання предмету «Фізична культура» та обрано такі модулі для вивчення: 
5-А, 5-Б класи – футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), баскетбол 
(1 рік вивчення), легка атлетика (1 рік вивчення); 
6-А,6-Б класи – футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), баскетбол 
(2 рік вивчення), легка атлетика (2 рік вивчення); 
7-А, 7-Б класи – футбол (3 рік вивчення), волейбол (3 рік вивчення), баскетбол 
(3 рік вивчення); 
8-А клас – футбол (4 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення), баскетбол (4 
рік вивчення); 
9-А клас — футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік вивчення) та баскетбол 
(5 рік вивчення); 
10-А, 10-Б класи – волейбол (6 рік вивчення), баскетбол (6 рік вивчення); 
11-А клас – волейбол (7 рік вивчення), баскетбол (7 рік вивчення). 

Змістом предмету «Фізична культура» у початковій школі є рухова 
активність із загальнорозвивальною спрямованістю. За наявності педагогічних 
кадрів з фаховою підготовкою частина навчального навантаження з фізичної 
культури в 1-4-х класах (до 1 години на тиждень) може використовуватися на 
вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність 
учнів (хореографія, ритміка) (лист Міністерства освіти і науки України від 
22.05.2015 №1/9-253). 

Рішенням шкільного методичного об’єднання також деталізовано змістовне 
наповнення предмету «Трудове навчання» та обрано наступні модулі для 
вивчення: 
5-А, 5-Б класи - блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з 
аплікацією; 

варіативні модулі: 
Технологія виготовлення народної ляльки; 
Технологія виготовлення виробів, плетених із бісеру; 
6-А, 6-Б класи - блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів 
варіативні модулі: 
Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією. 
Технологія виготовлення писанок. 
7-А, 7-Б класи - блок 2. Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком; 
варіативний модуль: 
Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями. 
8-А клас - блок 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення; 
варіативний модуль: 
Технологія виготовлення писанок. 
9-А клас - блок 1. Технологія виготовлення комплексного виробу; 
варіативний модуль: Підсумковий проект «Проектування та виготовлення 
комплексного виробу». 
10-А клас – базовий модуль: Проектна технологія у перетворювальній 
діяльності людини. 
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варіативний модуль: 
Технологія виготовлення м’якої іграшки. 
11-А клас – базовий модуль: Проектна технологія у перетворювальній 
діяльності людини; 
варіативний модуль:  
Технологія вишивання (весільний рушник). 
  

Використання годин варіативної складової 
робочого навчального плану 

 
1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової 
 

Клас Предмет Кількість 
годин, 

що додається 
4-А з українською мовою навчання англійська мова 1 
4-Б з українською мовою навчання англійська мова 1 
5-А з українською мовою навчання українська мова  0,5 

5-Б з українською мовою навчання українська мова  0,5 

6-А з українською мовою навчання українська мова  0,5 

6-Б з українською мовою навчання українська мова  0,5 
7-А 
з українською мовою навчання  

українська мова  
хімія 

0,5 
0,5 

7-Б 
з українською мовою навчання  

хімія  
українська мова 

0,5 
0,5 

10-А з українською мовою навчання 
з вивченням хімії на профільному 
рівні 

математика 
біологія і екологія 
хімія 

1 
1 
2 

10-Б з українською мовою навчання 
з вивченням двох іноземних мов 

біологія і екологія 1 

11-А з українською мовою навчання 
з вивченням двох іноземних мов та 
хімії на профільному рівні 

математика 
хімія 
 

1 
2 
 

 
2. Упровадження курсів за вибором та факультативних курсів 

 
Клас Предмет, 

назва курсу 
Кількість 

годин 
Програма, рекомендована 
Міністерством освіти і науки 
України 

1-А,2-А,3-А,3-Б Людина. 
Родина. Світ 

35 «Людина. Родина. Світ». Автори 
О.Алієв, Л. Москальова, 
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Е.Помиткін; «Навчальний 
посібник для учнів 1-3-х класів» 
протокол №1 від 20.11.2017 ДНУ 
«ІМЗО» МОН України 

4-А,4-Б  програма 
творчого 
розвитку 
«Секрети 
пам’яті» 

35 
 

Програма творчого розвитку 
«Секрети пам’яті».  
Парнивода Т. І., Ухіна Т. Б.  
1-4. Мандрівець. Книга 4.  
лист ІМЗО Міністерства освіти і 
науки України від 02.07.2019 
№22.1/12-Г-528 

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б  
 

Уроки з 
охорони 
довкілля 

35 
 

Навчальна програма курсу за 
вибором «Уроки з охорони 
довкілля», авт. Пустовіт Н.А. 
лист ІМЗО від 16.12.2015 № 
2.1/12-Г-111 

8-А  Фізика 35 «Деякі питання з історії 
механіки», автор Ліскович О.В. 
Збірник програм курсів за 
вибором і факультативів з фізики 
та астрономії. 6-12 класи. Лист 
ІМЗО від 12.12.2016 № 2.1./12-Г- 
873 

9-А Фізика 35 Методи розв’язування задач з 
електрики і магнетизму, автори 
Гельфгат І., Ненашев І. Збірник 
програм курсів за вибором і 
факультативів з фізики та 
астрономії. 6-12 класи. Лист 
ІМЗО від 12.12.2016 № 2.1./12-Г- 
873 

10-А Фізика 35 Методи розв’язування задач з 
кінематики, динаміки і законів 
збереження, автори Гельфгат І., 
Ненашев І. Збірник програм 
курсів за вибором і 
факультативів з фізики та 
астрономії. 6-12 класи. Лист 
ІМЗО від 12.12.2016 № 2.1./12-Г- 
873 

10-Б  Зоологія. 
Ботаніка 

35 Курс за вибором, автори Л.М. 
Ігнатюк, Н.І. Пугачова Збірник 
навчальних програм курсів за 
вибором та факультативів з 
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біології для допрофільної 
підготовки та профільного 
навчання.– Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2009.– С. 
78-81. лист МОН України №1/9-
503 від 20.08.2018 «Про переліки 
навчальної літератури, 
рекомендованої МОН України 
для використання у закладах 
загальної середньої освіти» 

11-А  «Основи 
генетики 
людини» 

35 
 
 

Збірник навчальних програм 
курсів за вибором та 
факультативів з біології для 
допрофільної підготовки та 
профільного навчання. – 
Кам’янець - Подільський: 
Аксіома, 2009. – С. 192 -197,лист 
МОНУ від 20.08.2018 № 1/9-503 

 
 
3. Години індивідуальних занять та групових консультацій 

 
Клас Предмет  Кількість 

годин 
Вчитель 

5-А українська мова 1 Власенко О.М. 
5-А природознавство 1 Тупіцина В.І. 
6-А математика 1 Господарчук В.І. 
6-А українська мова 1 Левінська З.С. 
6-Б географія 1 Рижевська Т.О. 
6-Б німецька мова 1 Мостицька Т.М. 
7-Б українська мова 1 Власенко О.М. 
7-Б хімія 0,5 Перевозникова Н.І. 
8-А математика 0,5 Антонова В.Г. 
8-А українська мова 1 Левінська З.С. 
8-А біологія 1 Шафран М.А. 
9-А математика 0,5 Господарчук В.І. 
9-А географія 0,5 Рижевська Т.О. 

10-А українська мова 1 Сушко О.А. 
10-А хімія 1 Перевозникова Н.І. 
10-А географія 1 Рижевська Т.О. 
10-Б хімія 1 Перевозникова Н.І. 
10-Б математика 1 Антонова В.Г. 
10-Б німецька мова 1 Мостицька Т.М. 
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11-А хімія 1 Дмитрієнко С.Л. 
11-А математика 1 Господарчук В.І. 
11-А українська мова 1 Сушко О.А. 

 
Перелік програм факультативних курсів та курсів за вибором, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для застосування у 
загальноосвітніх навчальних закладах, схвалено на засіданні педагогічної ради 
школи та затверджено наказом школи. Педагогічною радою також ухвалено 
рішення щодо обліку курсів за вибором, факультативних курсів, 
індивідуальних занять та групових консультацій в окремих журналах без 
бального оцінювання навчальних досягнень учнів (протокол від 12.06.2020 
№7). 

Рішенням педагогічної ради схвалені режими роботи школи за звичайних 
умов та під час карантинних обмежень.  

 
Режим роботи школи за звичайних умов 

 
Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів та з 
дотриманням вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01 за п’ятиденним робочим тижнем з 
денним навчанням  
 
Для 1-х класів:  
1 урок 08.30-09.05 Перерва 20 хв 09.05-09-25 
2 урок 09.25-10.00 Перерва 30 хв 10.00-10.30 
3 урок 10.30-11.05 Перерва 30 хв 11.05-11.35 
4 урок 11.35-12.10 Перерва 20 хв 12.10-12.30 
5 урок 12.30-13.05   
 
Для 2-4-х класів:  
1 урок 08.30-09.10 Перерва 15хв 09.10-09-25 
2 урок 09.25-10.05 Перерва 20 хв 10.05-10.25 
3 урок 10.25-11.05 Перерва 20 хв 11.05-11.25 
4 урок 11.25-12.05 Перерва 25 хв 12.05-12.30 
5 урок 12.30-13.10 Перерва 10 хв 13.10-13.20 
6 урок 13.20-14.05   
 
Для 5-11-х класів 
1 урок 08.30-09.15 Перерва 10 хв 09.15-09.25 
2 урок 09.25-10.10 Перерва 10 хв 10.10-10.20 
3 урок 10.20-11.05 Перерва 20 хв 11.05-11.25 
4 урок 11.25-12.10 Перерва 15 хв 12.10-12.25 
5 урок 12.25-13.10 Перерва 10 хв 13.10-13.20 
6 урок 13.20-14.05 Перерва 10 хв 14.05-14.15 
7 урок 14.15-15.00 Перерва 10 хв 15.00-15.10 
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8 урок 15.10-15.55   
 

Режим роботи школи під час карантинних обмежень 
 
На виконання Законів України: 

 «Про освіту»; 

 «Про повну загальну середню освіту»; 

 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 
Керуючись: 

 Пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 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»; 

 Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів 
у закладах освіти в період карантину в зав’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 20.08.2020 № 50; 

 Листом Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 
«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 
опалювального сезону в умовах адаптивного карантину»; 

 Листом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 № 1/9-419 
«Щодо необхідності створення безпечних умов для організованого 
початку 2020/2021 навчального року»; 

 Листом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 
«Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 
навчальному році»; 

 Наказом Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 10.07.2020 
№122 «Щодо організації освітнього процесу у закладах освіти міста 
Києва з 1 вересня 2020 року»; 

 Листом Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 14.08.2020 
№063-4508 «Про структуру 2020-2021 навчального року»; 

 Регламентом відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста 
Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень; 
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з метою збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) педагогічною радою школи 
від 28.08.2020 протокол № 9 ухвалена наступна система заходів. 
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Система заходів: 
1. Режим масочний, дистанційний, дезінфекція. 
2. Система щоденного контролю за станом здоров’я усіх учасників освітнього 
процесу та технічних працівників школи. 
3. Доступ батьків і сторонніх осіб до дитячих закладів буде обмежено. 
Спілкування педагогів з батьками здійснюватиметься у дистанційному режимі. 
4. Скасування масових заходів. 
5. Змішане навчання: 1-9-і класи – очно 1-6 уроки, 7 –і уроки он-лайн; 10-11-і 
класи – он-лайн. 
6. Класно-урочна система навчання: 

Клас Кабінет Клас Кабінет Клас Кабінет 
1-А 36 5-А 12 10-А 9 
2-А 33 5-Б 10 10-Б 43 
3-А 27 6-А 8 11-А 22 
3-Б 26 6-Б 28   
4-А 24 7-А 45   
4-Б 34 7-Б 41   

  8-А 44   
  9-А 25   

7. Обмежування одночасного перебування здобувачів освіти у класах. 
8. Пересування закладом освіти всіх учасників освітнього процесу чітко 
регламентовано, а саме: 
8.1. Вхід до закладу різними входами. 
8.2. Пересування сходами регламентоване режимом харчування, скоординоване 
черговим адміністратором та черговими вчителями. 
8.3. Відвідування їдальні для учнів 1-4-х класів – тільки за графіком, для учнів 
5-11-х класів – на перервах після 3-го та 4-го уроків. 
9. Змінений початок занять для різних ланок: 

Школа І ступеню: 1-ий клас - о 830; 2-4-і класи – о 845 
Для 1-го класів Для 2-4-х класів 

Уроки, перерви Години Уроки, перерви Години 
І урок 0830-0905 І урок 0845-925 

перерва 0905-0925 перерва 0925-0945 
ІІ урок 0925-1000 ІІ урок 0945-1025 
перерва 1000-1015 перерва 1025-1045 
ІІІ урок 1015-1050 ІІІ урок 1045-1125 
перерва 1050-1110 перерва 1125-1140 
ІV урок 1110-1145 ІV урок 1140-1220 
перерва 1145-1200 перерва 1220-1235 
V урок 1200-1235 V урок 1235-1315 

  перерва 1315-1330 
  VІ урок 1330-1410 

1) Школа ІІ ступеню – 830: 3) Школа ІІІ ступеню – 0830: 
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Для 5-11-х класів 

 

Уроки, перерви Години 
І урок 0830-0915 

перерва 0915-0925 
ІІ урок 0925-1010 
перерва 1010-1020 
ІІІ урок 1020-1105 
перерва 1105-1125 
ІV урок 1125-1210 
перерва 1210-1225 
V урок 1225-1310 
перерва 1310-1320 
VІ урок 1320-1405 
перерва 1405-1415 
VІІ урок 1415-1500 
перерва 1500-1510 

VІІІ урок 1510-1555 
10. Уроки музичного мистецтва та мистецтва в актовому залі (вхід та вихід 

чітко регламентовані). 
11. Уроки фізичної культури, я досліджую світ, природознавства (1-5-і 

класи), історії - на шкільному подвір’ї. 
12. Варіативна складова – он-лайн: 
 

Клас Назва курсу за вибором, 
факультативного курсу, 
індивідуальних занять 

Кількість 
годин на 
тиждень 

ПІБ вчителя 

1-А 
1-Б 
2-А 
2-Б 
3-А 
3-Б 

Людина. Родина. Світ 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Процеко Н.В. 
Лагутяєва О.С. 
Полтавець Т.О. 
Борисова О.В. 
Полтавська М.Д. 
Гурна Т.Л. 
 

4-А 
4-Б 

Секрети пам’яті 1 
1 

Манкевич В.В. 
Хоменко О.В. 
 

5-А 
5-Б 
6-А 
6-Б 

Уроки з охорони довкілля 1 
1 
1 
1 

Адаменко О.А. 
Адаменко О.А. 
Адаменко О.В. 
Адаменко О.В. 
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5-Б 
6-Б 
7-А 
10-Б 

Німецька мова 2 
1,5 
0,5 
1 

Мостицька Т.М. 

5-А Природознавство 1 Тупіцина В.І. 
 

5-А 
6-А 
7-Б 
8-А 
11-А 

Українська мова 1 
1 
1 
1 
1 

Власенко О.М. 
Левітанська З.С. 
Власенко О.М. 
Левітанська З.М. 
Сушко О.А. 
 

6-А 
8-А 
9-А 
10-Б 
11-А 

Математика 1 
0,5 
0,5 
1 
1 

Господарчук В.І. 
Антонова В.Г. 
Господарчук В.І. 
Антонова В.Г. 
Господарчук В.І. 
 

8-А 
10-А 
10-Б 
11-А 

Біологія 1 
1 
1 
1 
 

Шафран М.А. 

6-Б 
9-А 
10-А 

Географія 1 
0,5 
1 

Рижевська Т.О. 

8-А 
9-А 
10-А 

Фізика 1 
1 
1 

Квітка І.І. 
 

7-Б 
10-А 
10-Б 
11-А 

Хімія 0,5 
1 
1 
1 

Перевозникова 
Н.І. 
 
Дмитрієнко С.Л 
 

 
13. Режим ГПД регламентований: обмежене одночасне перебування учнів 

у кількості більше 15 осіб у групі (чергування перебування учнів у класі та 
відвідування гуртків), відвідування їдальні групами. 

14. Дистанційне навчання із застосуванням платформи Zoom (сервісу для 
організації онлайн-конференцій та відеозв’язку), соціальних мереж Viber 
та Telegram, Google Class, YouTube, індивідуальні електронні адреси, Skype. 

15. Роз’яснювальні заняття та «п’ятихвилинки здоров’я». 
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Дистанційне навчання в освітньому процесі школи 
 

Організація освітнього процесу під час адаптивного карантину з 
використанням технологій дистанційного навчання здійснюється відповідно до 
Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 № 466), рекомендацій листа Міністерства освіти і науки 
України від 23.03.2020 №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти під час карантину». 

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. 
Дистанційна форма навчання здійснюється за умови доступ до інтернету, 
технічного забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) усіх учасників 
освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями 
дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій з різними 
цілями: 

1) оперативне інформування; 
2) повідомлення нового матеріалу; 
3) уточнювальні запитання; 
4) коментарі до виконаних робіт тощо. 
Два основні завдання, які мають вирішуватись комунікаційними 

системами: 
1. Налагодження первинної комунікації між учнями, батьками та 

вчителями, оперативне інформування щодо динамічних змін, оголошення від 
адміністрації закладу освіти.  

2. Створення простору для організації дистанційного навчання. 
Дистанційне навчання під час карантинних обмежень, змішаного 

навчання адаптивного періоду здійснюється за затвердженим розкладом, який 
доводиться до всіх учасників освітнього процесу та публікується на сайті 
школи. 

 

Засоби організації дистанційного навчання у школі 
 

Основні форми онлайн-комунікації відеочат. Найбільш поширений —
текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що 
під час вивчення іноземної мови в дистанційній формі є важливим моментом.  

Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 
передавання повідомлень як у формі звичай-них текстів, так і в інших формах 
(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі 
освіти електронна пошта використовується для організації спілкування 
викладача/викладачки й учня/учениці, а також учнів між собою.  
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Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного навчання 
зручно використовувати різноманітні анкети. У дистанційному навчанні після 
засвоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень/учениця 
може зробити самооцін-ку результатів навчання за такими показниками: 
зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати самостійно; зрозумів/зрозумі-ла, можу 
розв’язати з підказкою; не зрозумів/не зрозуміла, не можу розв’язати. 

Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні 
застосунки (Viber, TELEGRAM) дозволяють створювати закриті групи, 
спільноти, чати, вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

Платформа Moodle (https://moodle.org/) — безкоштовна відкрита система 
управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір 
інструментів для освітньої взаємодії вчителя/вчительки, учнів та адміністрації 
закладу освіти.  

Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань; дискусійні 
форуми; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; 
календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування; Вікі-ресурси.  

Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання Платформа Google 
Classroom (https://classroom.google. com) — це сервіс, що пов’язує Google Docs, 
Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи 
відео-, текстову та графічну інформацію. Основним елементом Google 
Classroom є групи. Завдяки сервісу для спілкування Hangouts учні та вчитель/ка 
мають змогу вести онлайн-бесіди в режимі реального часу з комп’ютера або 
мобільного пристрою, учасники/учасниці команди можуть показувати свої 
екрани, дивитись і працювати разом над усім. Така трансляція автоматично 
публікуватиметься на YouTube-каналі. Також платформа дозволяє за 
допомогою Google-форм збирати відповіді учнів та проводити автоматичне 
оцінювання результатів тестування. 

Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відео-конференцій та 
онлайн-зустрічей. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна 
демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й швидко переходити з 
демонстрації екрана на інтерактивну дошку. Платформа доступна для 
операційних систем Windows, MacOS, Android та iOS і має плагін, який 
дозволяє використовувати Zoom в браузерах Google Chrome та Mozilla Firefox.  

Відеоконференції можна проводити також за допомогою Microsoft Teams, 
Google Meet, Skype тощо. 

ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) — простий інструмент 
для оцінювання роботи класу в режимі реального часу. Тут створена комфортна 
система заохочення з різними ролями та рівнями доступу. 

Classtime (https://www.classtime.com/uk/) — платформа для створення 
інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального 
процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека 
ресурсів, а також можливість створювати запитання.  

LearningApps.org (LearningApps.org) — онлайн-сервіс, який дозволяє 
створювати інтерактивні вправи, які можна використовувати в роботі з 
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інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє 
створювати вправи різних типів на різні теми.  

 
 

Структура навчального року 
 

 Відповідно до рекомендацій листа Департаменту освіти і науки Виконавчого 
органу Київської міської адміністрації (Київська державна міська адміністрація) 
від 14.08.2020 №063-4508 «Про структуру 2020-2021 навчального року» 
навчальні заняття у школі організовані за семестровою системою у такі 
терміни: 
1 вересня - свято День знань для учнів 1 та 11-х класів на подвір’ї школи; 
перший семестр з 1 вересня по 24 грудня 2020 року; 
другий семестр з 11 січня по 28 травня 2021 року; осінні канікули з 26 жовтня 
по 01 листопада 2020 року; 
зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року; 
весняні канікули з 22 по 28 березня 2021 року. 
 У залежності від епідемічної ситуації, пов’язаної з пандемією COVID-19 
педагогічна рада може схвалювати рішення про корегування структури 
навчального року, яка вводиться в дію наказом директора школи. 
 

 
Директор школи         Оксана АДАМЕНКО 
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Додаток 1 
(складений за Типовою освітньою програмою, 
розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, наказ 
МОН України від 08.10.2019 № 1272, Типовою 
освітньою програмою початкової освіти спеціальних 
закладів загальної середньої освіти для дітей з 
особливими потребами, наказ МОН України від 
26.07.2018 № 814) 

 
Навчальний план 1-А класу  

з навчанням українською мовою з організацією інклюзивного навчання 
Освітні галузі 
 
 
 
 

 Класи 

Кількість годин 
на тиждень 

Разом 
кількість 

годин 

1-А  
 

У тому числі 
індивідуальний робочий 

план для організації 
інклюзивного навчання 

для дітей тяжким 
порушенням мовлення 

(додаток 9 наказу МОНУ 
від 26.07.2018 №814) 

 
 

рік за 
індивіду-
альним 

робочим 
планом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна  Навчання грамоти 7 6 210 

Іншомовна Англійська мова 2 2 70 

Математична Математика 4 4 140 

Природнича, 
громадянська й 
історична, cоціальна, 
здоров’язбережувальна  

 
Я досліджую світ 

3 3 105 

Технологічна Дизайн і технології 
(трудове навчання) 

1 1 35 

Інформатична Інформатика - - - 
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 35 

Образотворче 
мистецтво 

1 1 35 

Фізкультурна Фізична культура 3 2 70 

Усього Разом з фізичною 
культурою 

19+3 20 700 

Варіативний складник 
Факультативний курс «Людина. Родина. Світ» 1 - - 
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 700 700 
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 
навантаження учня  

20 20 700 
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Додаток 2 
(складений за Типовою освітньою 
програмою, розробленою під 
керівництвом О. Я. Савченко, 
затвердженою наказом МОН України  
від 08.10.2019 № 1272) 

 
Навчальний план 2-А класу 

з навчанням українською мовою 
 

Освітні галузі 
 
 
 

 Класи 

Кількість 
годин 

на тиждень 

Разом кількість 
годин 

 
2-А 

 
рік 

 
Інваріантний складник 

 
Мовно-літературна  Українська мова та 

література 
7 245 

Іншомовна Англійська мова 3 105 

Математична Математика 4 140 

Природнича, 
громадянська й 
історична, cоціальна, 
здоров’язбережувальна  

 
Я досліджую світ 

3 105 

Технологічна Дизайн і технології 1 35 
Інформатична Інформатика 1 35 
Мистецька Музичне мистецтво 1 35 

Образотворче мистецтво 1 35 
Фізкультурна Фізична культура 3 105 

Усього Разом з фізичною 
культурою 

21+3 735+105 

 
Варіативний складник 

 
Факультативний курс «Людина. Родина. Світ» 1 35 
Загальнорічна кількість навчальних годин 875 875 
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 
навантаження учня  

22 770 

Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 
групи)  

25 
 

875 
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Додаток 3 
(складений за Типовою освітньою 
програмою, розробленою під 
керівництвом О. Я. Савченко, 
затвердженою наказом МОН України  
від 08.10.2019 № 1273) 

 
Навчальний план 3-іх класів 

з навчанням українською мовою 
 

Освітні галузі 
 
 
 

 Класи 

Кількість 
годин 

на тиждень 

Разом кількість годин 

 
3-А, 

 3-Б  
 

 
тиждень 

 
рік 

 
Інваріантний складник 

 
Мовно-літературна  Українська мова 3,5 7 245 

Читання 3,5 7 245 

Іншомовна Англійська мова 3 6 210 

Математична Математика 5 10 350 

Природнича, 
громадянська й 
історична, cоціальна, 
здоров’язбережувальна  

 
Я досліджую світ 

3 6 210 

Технологічна Дизайн і технології 1 2 70 
Інформатична Інформатика 1 2 70 
Мистецька Музичне мистецтво 1 2 70 

Образотворче 
мистецтво 

1 2 70 

Фізкультурна Фізична культура 3 6 210 

Усього Разом з фізичною 
культурою 

22+3 44+6 1540+ 
210 

Варіативний складник 
Факультативний курс «Людина. Родина. Світ» 1 2 70 
Загальнорічна кількість навчальних годин 910 1820 1820 
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 
навантаження учня  

23 805 1610 

Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без урахування 
поділу на групи)  

26 
 

52 
 

1820 
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Додаток 4  
(таблиця 1 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти І 
ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України 
від 20.04.2018 № 407) 

 
 
 

Навчальний план 
4-х класів з українською мовою навчання 

 
 
 
 
 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень у 
класах 

 4-А, 
 4-Б 

Разом 

Мови і літератури 
(мовний і 
літературний 
компоненти) 

Українська мова 7 14 
Іноземна мова (англійська)

2+1 6 

Математика Математика 4 8 
Природознавство Природознавство 2 4 
Суспільствознавство Я у світі 1 2 
Мистецтво музичне мистецтво 

образотворче мистецтво 
1 2 
1 2 

Технології Трудове навчання 1 2 
Інформатика 1 2 

Здоров'я і фізична 
культура 

Основи здоров'я 1 2 
Фізична культура* 3 6* 

Усього 21+1+3* 42+2+6* 
Додаткові години на 
вивчення курсів за 
вибором 

Курс за вибором «Секрети 
пам’яті» 

1 2 

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 

 
23 

 
46 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 
і варіативної складових, що фінансується з 
бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 
26 

 
52 
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Додаток 5 
(таблиця 1 Типової освітньої 
програми закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, 
затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 405) 

 
Навчальний план 5-7-х класів  

з навчанням українською мовою  

 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

5-А 6-А 7-А 7-Б Разом 

Мови і 
літератури 

Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 14 
Українська література 2 2 2 2 8 
Іноземна мова 
(англійська) 

3 3 3 3 12 

Зарубіжна література 2 2 2 2 8 
Суспільство-
знавство 

Вступ до історії 1    1 
Історія України   1 1 2 
Всесвітня історія -  1 1 2 
Інтегрований курс 
«Історія України. 
Всесвітня історія»  

- 2 - - 2 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 4 
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 4 
Мистецтво - - - - - 

Математика Математика 4 4 - - 8 
Алгебра - - 2 2 4 
Геометрія - - 2 2 4 

Природо-
знавство 

Природознавство 2 - - - 2 
Біологія - 2 2 2 6 
Географія - 2 2 2 6 
Фізика - - 2 2 4 
Хімія - - 1,5+0,5 1,5+0,5 4 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 6 
Інформатика 1 1 1 1 4 

Здоров’я і 
фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 4 
Фізична культура* 3 3 3 3 12 

Разом 23,5+ 
0,5+3* 

26,5+ 
0,5+3* 

28+1 
+3* 

28+1 
+3* 

109 
+12* 

Додатковий 
час на 
предмети, 
факультативи, 
індивідуальні 
заняття та 
консультації 

Навчальний предмет за 
вибором (німецька мова) 

  1,5  1,5 

Хімія (інд. конс)    0,5 0,5 
Природознавство (інд) 1    1 
Українська мова (інд) 1 1  1 3 
Екологія (курс) 1 1   2 
Математика (інд)  1   1 

Гранично допустиме навчальне 
навантаження 

28 31 32 32 123 

Всього (без урахування поділу класів на 
групи) 

27+3 30+3 30,5+3 30,5+3 118+12* 
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Додаток 6 
(таблиця 1 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня, затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 405, таблиця 16 
до Типової освітньої програми спеціальних 
закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня для дітей з особливими освітніми 
потребами) 

Навчальний план 5-Б класу  
з навчанням українською мовою з організацією інклюзивного навчання  

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 
 

5-Б  
 

у тому числі індивідуальний навчальний 
план організації інклюзивного навчання 

для дітей з затримкою психічного 
розвитку (наказ МОНУ від 12.06.2018 
№627 зі змінами, внесеними наказом 

МОНУ від 26.07.2018  
№ 815)

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 3 
Українська література 2 2 
Іноземна мова 
(англійська) 

3 2+1 

Зарубіжна література 2 1 
Суспільствознавство Історія України 1 1 

Всесвітня історія - - 
Інтегрований курс 
«Історія України. 
Всесвітня історія»  

- - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 
Мистецтво - - 

Математика Математика 4 4 
Алгебра - - 
Геометрія - - 

Природознавство Природознавство 2 2 
Біологія - - 
Географія - - 
Фізика - - 
Хімія - - 

Технології Трудове навчання 2 2 
Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 1 
Фізична культура* 3 2 

Разом 23,5+ 
0,5+3* 

22+2* 

Додатковий час на 
предмети, факультативи, 
індивідуальні заняття та 
консультації 

Навчальний 
предмет за вибором 
(німецька мова) 

2 -  

Екологія (курс) 1 -  
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 25 
Всього фінансується (без урахування поділу) 30 25 
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Додаток 7 
(таблиця 10 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня, затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 405) 

Навчальний план 6-9-х класів  
з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 

Освітня галузь Навчальні предмети 6-Б 8-А 9-А Разом 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 2 2 8 
Українська література 2 2 2 6 
Перша іноземна мова 
(англійська)  

 2 2 4 

Перша іноземна мова 
(німецька) 

2   2 

Друга іноземна мова 
(німецька/китайська) 

 2 2 4 

Друга іноземна мова 
(англійська) 

2   2 

Зарубіжна література 2 2 2 6 
Суспільствознавство Інтегрований курс «Історія 

України. Всесвітня історія» 
2   2 

Історія України  1,5 1,5 3 
Всесвітня історія  1 1 2 
Основи правознавства  - - 1 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 - - 1 
Образотворче мистецтво 1 - - 1 
Мистецтво - 1 1 2 

Математика Математика 4 - - 4 
Алгебра - 2 2 4 
Геометрія - 2 2 4 

Природознавство Природознавство - - - - 
Біологія 2 2 2 6 
Географія 2 2 1,5 5,5 
Фізика - 2 3 5 
Хімія - 2 2 4 

Технології Трудове навчання 2 1 1 4 
Інформатика 1 2 2 5 

Здоров’я і фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 1 1 3 
Фізична культура** 3 3 3 9 

Разом 27,5+ 
+0,5+3* 

29,5+3* 31+3* 88,5+9* 

Додатковий час на 
предмети, 
факультативи, 
індивідуальні заняття 
та консультації 

Математика (інд. конс.)  0,5 0,5 1 

Українська мова (інд. конс.)  1  1 
Німецька мова (інд.конс) 1   1 
Географія(індивідуальні кон) 1  0,5 1,5 
Екологія (курс за вибором) 1   1 
Біологія (індивідуальні конс)  1  1 
Фізика (факультатив)  1 1 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 33 33 97 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3 33+3 33+3 106 
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 Додаток 8 
(таблиця 2 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня, затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі змінами, 
внесеними наказом МОН України від 
28.11.2019 №1493) 

 
Навчальний план  

10-А класу з українською мовою навчання  
та вивченням хімії на профільному рівні 

 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин  

10-А 
з вивченням хімії на профільному 

рівні 
 

Базові предмети 
Українська мова  2 
Українська література  2 
Зарубіжна література 1 
Іноземна мова (англійська) 2 
Друга іноземна мова (німецька) - 
Історія України  1,5  
Всесвітня історія 1 
Громадянська освіта 2 
Математика (алгебра і початки аналізу  
геометрія) 

3+1 
 

Біологія і екологія 2+1 
Географія 1,5 
Фізика і астрономія 3 
Хімія 2+2  
Фізична культура* 3 
Захист України 1 
Вибірково-обов’язкові предмети  
Інформатика 

 
1 

Технології  - 
Мистецтво 2 
Разом 27+4+3* 
Додаткові години на 
профільні предмети, окремі 
базові предмети, спеціальні 
курси, факультативні курси 
та індивідуальні заняття 

Фізика (факультатив)  1 
Хімія (індивід. конс) 1 
Українська мова 
(індивід.конс) 

1 

Географія (індивід. конс) 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на 
групи) 

38 
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  Додаток 9 
(таблиці 2, 3 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня, затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі змінами, 
внесеними наказом МОН України від 
28.11.2019 №1493) 

 
Навчальний план  

для 10-Б класу з українською мовою навчання  
з вивченням двох іноземних мов 

 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

10-Б 
з вивченням двох 

іноземних мов 
Базові предмети 

Українська мова  3 
Українська література  2 
Зарубіжна література 1 
Іноземна мова (англійська) 2 
Друга іноземна мова (німецька) 2 
Історія України  1,5  
Всесвітня історія 1 
Громадянська освіта 2 
Математика (алгебра і початки аналізу  
геометрія) 

3+1 
 

Біологія і екологія 2+1 
Географія 1,5 
Фізика і астрономія 3 
Хімія 2 
Фізична культура* 3 
Захист України 1 
Вибірково-обов’язкові предмети  
Інформатика 

 
1 

Технології  - 
Мистецтво 1 
Разом 29+2+3* 
Додаткові години на профільні 
предмети, окремі базові 
предмети, спеціальні курси, 
факультативні курси та 
індивідуальні заняття 

Хімія (індивідуальні конс) 1 
Біологія (курс за вибором) 1 
Математика (індивідуальні 
консультації) 

1 

Німецька мова (індивідуальні 
консультації) 

1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 
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  Додаток 10 
(таблиці 2, 3 Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня, затвердженою наказом МОН 
України від 20.04.2018 №408 зі змінами, 
внесеними наказом МОН України від 
28.11.2019 №1493) 

 
Навчальний план 

11-А класу з українською мовою навчання 
з вивченням двох іноземних мов та вивченням хімії на профільному рівні 

 
 
 

Навчальні предмети 

Кількість годин 
11-А 

з вивченням двох іноземних 
мов та вивченням  

хімії на профільному рівні 
Базові предмети 

Українська мова  3 
Українська література  2 
Зарубіжна література 1 
Іноземна мова (англійська) 2 
Друга іноземна мова (німецька) 2 
Історія України  1 
Всесвітня історія 1 
Громадянська освіта - 
Математика (алгебра і початки аналізу  
геометрія) 

4 

Біологія і екологія 2 
Географія 1 
Фізика і астрономія 4 
Хімія 4+2 
Фізична культура* 2 
Захист України 1 
Вибірково-обов’язкові предмети  
Інформатика 

 
1 

Технології  - 
Мистецтво 1 
Разом 30+2+2* 
Додаткові години на 
профільні предмети, окремі 
базові предмети, спеціальні 
курси, факультативні курси та 
індивідуальні заняття 

Хімія (індивідуальні консул) 1 
Біологія (курс за вибором) 1 
Математика (індивідуальні 
консультації) 

1 

Українська мова 
(індивідуальні консультації) 

1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 
Директор        Оксана АДАМЕНКО 


