
місто Київ 
управління освіти  

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 
 

НАКАЗ  
 
від 31 серпня 2020 року                                                                        № 167-о 
 
Про затвердження розкладу уроків  
1-11-их класів та занять варіативної  
складової робочого навчального плану 
на І семестр 2020-2021 навчального року 
 
 На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 
загальну середню освіту», з урахуванням норм наказу  Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 
25.04.2013 № 466 (зі змінами, внесеними наказами від 01.06.2013 № 660, від 
14.07.2015 № 761), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 
за № 703/23235, рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 
05.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої 
освіти у 2020/2021 навчальному році», листа Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14.08.2020 №063-4508 «Про  структуру 2020-2021 
навчального року», наказу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 від 
31.08.2020 №189-о «Про організацію роботи та впровадження інформаційних 
технологій системи «Єдина школа», на виконання Освітньої програми закладу 
загальної середньої освіти спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з 
поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського 
району м. Києва на 2020-2021 навчальний рік 
 
НАКАЗУЮ : 
 
1. Затвердити розклад уроків 1-11-их класів з предметів інваріантної складової 
робочого навчального плану на І семестр 2020-2021 навчального року, з 
урахуванням предметів за вибором, що додається. 
2. Затвердити розклад курсів за вибором варіативної складової робочого 
навчального плану на І семестр 2020-2021 навчального року (додаток № 1). 
3. Затвердити розклад факультативних курсів з предметів інваріантної 
складової на І  семестр 2020-2021 навчального року (додаток № 2). 
4. Затвердити графік  індивідуальних та групових консультацій на І семестр 
2020-2021 навчального року (додаток № 3). 
5. Вчителям  скласти  та узгодити календарні плани з предметів інваріантної та 
варіативної складової робочого навчального плану, факультативних занять та 
курсів за вибором згідно затверджених розкладів. 



6.  Під час карантинних обмежень проводити заняття варіативної складової 
робочого навчального плану 5-11-х класів онлайн з використанням технологій 
дистанційного навчання та можливостей  інтернет-ресурсів: 
-  платформи 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 групи 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 
інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє 
створювати вправи різних типів на різні теми.  
7. Класним керівникам 1-4-х класів вести облік  проведених уроків та занять 
варіативної складової робочого навчального плану в електронній системі 
«Єдина школа». 
8. Класним керівникам 5-11-х класів оформити відповідно до вимог  ведення 
шкільної документації: 
8.1.  сторінки класних журналів для обліку предметів інваріантної складової; 
8.2.  окремі журнали для обліку занять варіативної складової: курсів за вибором, 
факультативних курсів, індивідуальних та групових консультацій. 
9. Вчителям – предметникам: 
9.1.   вчасно здійснювати облік  проведених уроків та занять відповідно до 
вимог чинного законодавства та затверджених календарних планів; 
9.2.  не здійснювати бального оцінювання навчальних досягнень учнів під час  
вивчення факультативних курсів, курсів за вибором, індивідуальних та 
групових консультацій. 
 



10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Перевозниковій Н.І.: 
10.1. Забезпечити контроль якості проведення та обліку навчальних занять. 
10.2. Підготувати довідку за результатами контролю проведення занять 
варіативної  складової  робочого  навчального  плану  (грудень 2020).   
11.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Перевозникову Н.І. 
 
 
Директор                    Оксана АДАМЕНКО 

 
 
 
 
З наказом ознайомлені: 
Перевозникова Н.І. 
Власенко О.М. 
Антонова В.Г. 
Артеменко Л.П. 
Архіпова Л.А. 
Борисова О.В. 
Гурна Т.Л. 
Господарчук В.І. 
Давиденко Є.А. 
Давиденко В.М. 
Дмитрієнко С.Л. 
Джуваго І.Л. 
Каюн Р.В. 
Калінічев В.С. 
Квітка І.І. 
Козак О.М. 
Манкевич В.В. 
Мартинюк О.О. 
Морозова Н.Ю. 
Мостицька Т.М. 
Орешето О.М. 
Пєшкін Д.В. 
Полтавська М.Д. 
Плотницька Н.В. 
Рижевська Т.О. 
Свиридов В.К. 
Сушко О.А. 
Тупіцина В.І. 
Філімонова О.С. 
Хоменко О.В. 
Ченчик О.А. 
Шафран М.А. 
Шмиголь Д.С. 
Шевченко В.М. 
Якубовська А.В. 
 

 



Додаток №1 
до наказу спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №138 
від 31.08.2020 № 167-о 

 
 
 

Розклад курсів за вибором  
варіативної складової робочого навчального плану    

на І семестр 2020-2021 навчального року 
 

Клас Назва предмету Вчитель Час та місце 
проведення 

4-А Секрети пам’яті Артеменко 
Людмила 
Петрівна 

середа 
5 урок  
кабінет 24 

4-Б Секрети пам’яті Артеменко 
Людмила 
Петрівна 

четвер 
5 урок  
кабінет 34 

5-А Уроки з охорони довкілля Адаменко Оксана 
Володимирівна 

четвер 
7 урок  
онлайн 

5-Б Уроки з охорони довкілля Адаменко Оксана 
Володимирівна 

середа 
7 урок  
онлайн 

6-А Уроки з охорони довкілля Адаменко Оксана 
Володимирівна 

четвер 
8 урок  
онлайн 

6-Б Уроки з охорони довкілля Адаменко Оксана 
Володимирівна 

понеділок 
8 урок  
онлайн 

10-Б Зоологія. Ботаніка Шафран Марія 
Адамівна 

середа 
8 урок  
онлайн 

11-Б Основи генетики людини Шафран Марія 
Адамівна 

понеділок 
8 урок  
онлайн 

 
 
  Заступник директора                                                         Наталія ПЕРЕВОЗНИКОВА 
          
                            

                  



Додаток № 2 
до наказу спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №138 
від 31.08.2020 № 167-о 

 
 
 

Розклад факультативних курсів  
варіативної складової робочого навчального плану    

на І семестр 2020-2021 навчального року 
 

Клас Назва предмету Вчитель Час та місце 
проведення 

1-А Людина. Родина. Світ Філімонова Олена 
Сергіївна 

понеділок 
5 урок  
кабінет 36 

2-А Людина. Родина. Світ Борисова Олена 
Вікторівна 

вівторок 
5 урок  
кабінет 33 

3-А Людина. Родина. Світ Полтавська Марина 
Дмитрівна 

вівторок 
5 урок  
кабінет 27 

3-Б Людина. Родина. Світ Гурна Тетяна 
Леонідівна 

четвер 
6 урок  
кабінет 26 

8-А Фізика Квітка Ірина 
Іванівна 

середа 
8 урок  
онлайн 

9-А Фізика Квітка Ірина 
Іванівна 

понеділок 
8 урок  
онлайн 

10-А Фізика Тупіцина Вікторія 
Іванівна 

вівторок 
8 урок  
онлайн 

 
 
  Заступник директора                                                         Наталія ПЕРЕВОЗНИКОВА 



Додаток №3 
до наказу спеціалізованої  
школи  І-ІІІ ступенів №138 
від 31.08.2020 № 167-о 

 
Розклад індивідуальних та групових консультацій  
варіативної складової робочого навчального плану 

на І семестр 2020-2021 навчального року 
Клас Назва предмету Вчитель Час та місце проведення 

 

 
    5-А  

природознавство Квітка Ірина Іванівна вівторок 7 урок 
онлайн 

українська мова Власенко Оксана Миколаївна середа 7 урок 
онлайн 

    6-А 

математика Господарчук Валентина  
Іванівна 

понеділок 7 урок 
онлайн 

українська мова Левінська Зоя Сергіївна понеділок 8 урок 
онлайн 

6-Б 

німецька мова Мостицька Тетяна Михайлівна понеділок 7 урок 
онлайн 

географія Рижевська Тетяна Олексіївна четвер 7 урок 
онлайн 

 
 

7-Б 

українська мова Власенко Оксана Миколаївна  середа 8 урок 
онлайн 

хімія Орешето Олег Миколайович п’ятниця  (ІІ, ІV) 
7 урок онлайн 

 
 

8-А 

математика Антонова Вікторія Георгіївна понеділок (І, ІІІ,V) 
7 урок онлайн 

українська мова Морозова Наталія Юріївна вівторок 8 урок онлайн 
біологія Шафран Марія Адамівна четвер 7 урок онлайн 

 
9-А 

математика Господарчук Валентина 
Іванівна 

вівторок (І, ІІІ,V) 
7 урок онлайн 

географія Рижевська  
Тетяна Олексіївна 

середа (ІІ, ІV) 
8 урок онлайн 

 
 

10-А 

географія Рижевська  
Тетяна Олексіївна 

середа 7 урок онлайн 

хімія Перевозникова  
Наталія Іванівна 

середа 8 урок онлайн 

українська мова Сушко Ольга Анатоліївна четвер 8 урок онлайн 
 
 

10-Б 

хімія Перевозникова  
Наталія Іванівна 

понеділок 8 урок онлайн 

німецька мова Мостицька  
Тетяна Михайлівна 

четвер 8 урок онлайн 

математика Антонова  
Вікторія Георгіївна 

п’ятниця 7 урок онлайн 

 
 
 

11-А 

хімія Дмитрієнко  
Світлана Леонідівна 

середа 7 урок онлайн 

українська мова Сушко  
Ольга Анатоліївна 

середа 8 урок онлайн 

математика Господарчук Валентина 
Іванівна 

п’ятниця 7 урок онлайн 

 
Заступник директора       Наталія ПЕРЕВОЗНИКОВА 


