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Cхвалено на засіданні 

педагогічної ради школи 

(протокол №12 від 31.05.2022) 
 



 

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 

україномо

вні 

здобувачі 

освіти 

напрямок навчання 

1 1-А 19 з українською мовою навчання НУШ 

2 2-А 17 з українською мовою навчання НУШ 

2-Б 17 з українською мовою навчання НУШ 

3 3-А 22 з українською мовою навчання з 

організацією інклюзивного навчання за 

нозологією тяжке порушення мовлення 

НУШ  

4 4-А 27 з українською мовою навчання НУШ 

всього 5 102  

5 5-А 22 з українською мовою навчання НУШ 

5-Б 16 з українською мовою навчання НУШ 

6 6-А 15 з українською мовою навчання 

6-Б 19 з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов 

7 7-А 22 з українською мовою навчання 

7-Б 19 з українською мовою навчання з 

організацією інклюзивного навчання за 

нозологією затримка психічного розвитку 

8 8-А 19 з українською мовою навчання  

з поглибленим вивченням фізики 

8-Б 15 з українською мовою навчання 

з вивченням 2-х іноземних мов 

9 9-А 30 з українською мовою навчання  

з поглибленим вивченням хімії 

всього 9 177  

10 9-А 18 з українською мовою навчання з 

вивченням фізики на профільному рівні, 

з вивченням 2-х іноземних мов 

11 10-А 21 з українською мовою навчання з 

вивченням фізики на профільному рівні, 

з вивченням 2-х іноземних мов 

всього 2 39  

разом 16 318  

 



 

Навчальний план спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим 

вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м. Києва на 

2022-2022 навчальний рік розроблений на виконання Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти», із 

змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

26.04.2022 №483, 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 навчального плану сформована на державному рівні і 

забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 №87, Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№1395 та Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2020 №898. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» з 

урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 

діяльності в умовах воєнного стану». 

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 з Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти, на підставі наданих до школи заяв батьків, висновків про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданих ІРЦ №10 

Шевченківського району м. Києва, відповідно до визначених рівнів підтримки, у 

школі організовується інклюзивне навчання у 3-А та 7-Б  класах. 

Для організації освітнього процесу у 1-4-х класах за Концепцією Нової 

української   школи   обрана   освітня   програма,     складена під  керівництвом             

О. Савченко. 

Для забезпечення освітнього процесу у 5-х класах за концепцією Нової 

української школи обрані модельні програми адапційного циклу.  



 

На підставі анкетування учнів та батьків, рішенням педагогічної ради 

школи від 31.05.2022 протокол №12 допрофільне та профільне навчання 

забезпечено наступним чином: 

  8-А клас – поглиблене вивчення фізики; 

  9-А клас - поглиблене вивчення хімії; 

  10-А клас - профільний рівень вивчення фізики; 

            11-А клас - профільний рівень вивчення фізики; 

  Під час складання навчального плану школи на 2022-2023 навчальний рік 

використані наступні варіанти типових навчальних планів: 
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Примітка 

 

Варіант Типових навчальних планів, 

затверджених Міністерством освіти  і 

науки України 

1 1-А 

2-А 
2-Б 

з українською мовою 

навчання  

Типова освітня програма, розроблена під 

керівництвом           О. Савченко, 

затверджена наказом МОН України від 

08.10.2019 № 1272 

2 3-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 № 1273 

4-А 
 

з українською мовою 

навчання  

3 
 

5-А 
5-Б 

 

з українською мовою 

навчання  
Додаток 3 до Типової освітньої програми, 

затвердженої наказом МОН України від 

19.02.2021 №235 

4 6-А 
7-А 

 

з українською мовою 

навчання 
Таблиця 1 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405; 7-Б з українською мовою 

навчання з організацією 

інклюзивного навчання 

(затримка психічного 

розвитку) 

5 
 

6-Б 
8-Б 
 

з українською мовою 

навчання з вивченням 2-х 

іноземних мов 

Таблиця 10 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405 

 



 

6 8-А 

9-А 
 

з українською мовою 

навчання з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів 

Таблиця 8 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405 

7 10-А 
11-А 

 

з українською мовою 

навчання  з вивченням 

фізики на профільному 

рівні, з вивченням 2-х 

іноземних мов 

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 
  

Загальний обсяг навчального навантаження 1-4-х класів 

Освітня галузь 1-А 

 

2-А 2-Б 3-А 4-А Усього 

по галузям 

інкл.  

мовно-літературна 245 245 245 245 245 1225 

іншомовна 70 105 105 105 105 490 

математична 140 140 140 175 175 770 

природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’я-збережувальна 

105 105 105 105 105 525 

технологічна 35 35 35 35 35 175 

інформатична - 35 35 35 35 140 

мистецька 70 70 70 70 70 350 

фізкультурна 105 105 105 105 105 525 

варіативна складова 35 35 35 35 35 175 

Сумарна кількість навчальних 

годин, що фінансуються з 

бюджету 

805 875 875 910 910 4375 

Загальний обсяг навчального навантаження 5-х класів (НУШ) 

Освітня галузь 5-А 

 

5-Б Усього 

по галузям 

тиждень рік тиждень рік тиждень рік 

мовно-літературна 11 385   13 455 24 840 

математична 5 175 4 140 9 315 

природнича 2 70 2 70 4 140 

соціальна і 

здоров’язбережувальна 

1,5 52,5             1,5 52,5 3 105 

громадянська та історична 1 35 1 35 2 70 

технологічна 2 70 2 70 4 140 

інформатична 1,5 52,5 1,5 52,5 3 105 

мистецька 2 70 2 70 4 140 

фізкультурна 3 105 3 105 6 210 

варіативна складова 2 70 1 35 3 105 

Гранично допустиме 

навантаження 

31 980 31 980 62 1960 

Сумарна кількість 

навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету 

31 1085 31 1085 62 2170 

 



 

Загальний обсяг навчального навантаження 6-11-х класів 

Освітня галузь 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 10-А 11-А Всього 
по 

галузях 
мовно-літературна  
на тиждень 

11 12 10 10 8,5 10,5 8 9 10 89 

на рік 385 420 350 350 297,5 367,5 280 315 350 3115 
математична  
на тиждень 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

на рік 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1260 
природнича  
на тиждень 

4 4 8 8 10 8 10,5 11 12 75,5 

на рік 140 140 280 280 350 280 367,5 385 420 2642,5 
соціальна і 

здоров’язбережувальна 
на тиждень 

1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

на рік 35 35 35 35 35 35 35 - - 245 
громадянська та 

історична на тиждень 
2 2 2 2 2,5 2,5 3,5 4,5 2,5 23,5 

на рік 70 70 70 70 87,5 87,5 122,5 157,5 87,5 822,5 
технологічна  
на тиждень 

2 2 1 1 1 1 1 - - 9 

на рік 70 70 35 35 35 35 35 - - 315 
інформатична  
на тиждень 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 

на рік 35 35 35 35 70 70 35 35 35 1225 
мистецька на тиждень 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 
на рік 70 70 70 70 35 35 35 35 35 455 
захист України 
на тиждень 

- - - - - - - 1,5 1,5 3 

на рік        52,5 52,5 105 
фізкультурна 
на тиждень 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 

на рік 105 105 105 105 105 105 105 70 105 910 
Усього  на тиждень 27+3 28+3 29+3 29+3 30+3 30+3 30+3 32+2 31+3 266 
на рік 945 

+ 
105 

980 
+ 

105 

1015 
+ 

105 

1015 
+ 

105 

1050 
+ 

105 

1050 
+ 

105 

1050 
+ 

105 

1120 
+ 
70 

1085 
+ 

105 

9310 
+ 

910 
варіативна складова 
на тиждень 

3 3 1,5 1,5 3 3 3 4 4 26 

на рік 105 105 52,5 52,5 105 105 105 140 140 910 
Гранично допустиме 

навантаження 
на тиждень 

31 31 32 32 33 33 33 33 33 291 

на рік 1085 1085 1120 1120 1155 1155 1155 1155 1155 10185 
Сумарна кількість 

навчальних годин, що 

фінансуються з 

бюджету на тиждень 

33 34 33,5 33,5 36 36 36 38 38 318 

на рік 1155 1190 1172,5 1172,5 1260 1260 1260 1330 1330 11130 
Разом на тиждень 33 34 33,5 33,5 36 36 36 38 38 318 
на рік 1155 1190 1172,5 1172,5 1260 1260 1260 1330 1330 11130 

 

 

Особливості організації освітнього процесу  



 

 

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується шляхом 

реалізації інваріантної та варіативної частин навчального плану, складеного на 

основі Типових освітніх програм, розроблених Міністерством освіти і науки 

України, з дотриманням норм і вимог Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.11.2020 за №1111/35394. 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі. 

Особливості забезпечення освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році 

зумовлені наявністю захисних споруд, тимчасових укриттів на території школи 

або на відстані не більше 100 м  у межах їхньої розрахункової місткості.  Тому 

школа може забезпечити: 

-  очну форму навчання для учнів початкової школи та 5-х класів НУШ 

відповідно до розробленого алгоритму дій, враховуючи необхідність 

соціалізації адаптації до освітнього процесу дітей;  

- дистанційну форму навчання для учнів середньої та старшої школи; 

-  змішану форму навчання для формування компетентностей на 

практичних, лабораторний заняттях. 

За запитом батьків, індивідуальних потреб здобувачів освіти навчання 

може відбуватися за індивідуальною освітньою траєкторією (сімейна форма, 

педагогічний патронаж, екстернатна форма) згідно з Положенням про 

індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом МОНУ від 12.01.2016 №8 ( у редакції наказу МОНУ від 10.02.2021 

№160) з використанням технологій дистанційного навчання за індивідуальними 

навчальними планами.  

Перелік модельних програм, навчальних програм з предметів, 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, 

предметів за вибором, факультативних курсів, індивідуальних занять та 

групових консультацій в окремих журналах без бального оцінювання   

навчальних   досягнень   учнів (протокол  від 31.05.2022 №12).  

 

Перелік обраних модельних програм 
для здійснення освітнього процесу у 5-х класах 

№ Назва 

предмету/інтегрованог

о курсу 

Класи 

вивченн

я 

Модельна навчальна програма 

1 Українська мова 5-А,5-Б  «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Заболотний О. В., Заболотний 

В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д. 

2 Українська література 5-А,5-Б  «Українська література. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Чумарна М. І., 

Пастушенко Н. М.). 

3 Зарубіжна література 5-А,5-Б «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О., Ісаєва 

О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л., Юлдашева 

https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Ukr_mova_5-6-kl_Zabolotnyy_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Ukr_mova_5-6-kl_Zabolotnyy_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Ukr_lit_5-6-kl_Chumarna_Pastushenko_14_0.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Ukr_lit_5-6-kl_Chumarna_Pastushenko_14_0.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/1_Zar_lit_5-6-kl_Nikolenko_ta_in_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/1_Zar_lit_5-6-kl_Nikolenko_ta_in_14_07.pdf


 

Л., Рудніцька Н., Туряниця В, Тіхоненко С., Вітко 

М., Джангобекова Т.). 

4 Іноземна мова 5-А,5-Б «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Зимомря І.М., Мойсюк В.А., 

Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.). 

5 Друга іноземна мова 5-Б «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Редько В.Г. 

Шаленко О.П., Сотникова С.І. Коваленко О.Я. 

Коропецька (1. Б. Якоб О.М., Самойлюкевич І. В., 

Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк 

Л. М., Браун Є. Л.) 

6 Математика 5-А,5-Б «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Мерзляк А. Г. Номіровський 

Д.А., Пихтар М. П., Рубльов Б. В., Семенов В. В., 

Якір М. С.). 

7 Пізнаємо природу 

(інтегрований курс) 

5-А «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» 

для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д. 

Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.). 

8 Природничі науки 

(інтегрований курс) 

5-Б «Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)» 

для закладів загальної середньої освіти (авт. Білик 

Ж. І., Засєкіна Т. М., Лашевська Г. А., Яценко В. С.). 

9 Технології 5-А,5-Б Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 

класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Туташинський В.І.) 

10 Інформатика 5-А,5-Б «Інформатика. 5-6 клас» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й. Я., 

Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. 

В.) 

11 Здоров’я, безпека та 

добробут (інтегрований 

курс) 

5-А,5-Б «Здоров'я, безпека та добробут. 5-6 класи 

(інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Шиян О. І., Дяків В. Г., 

Волощенко О. В., Козак О. П., Овчарук О. В., 

Седоченко А. Б., Сорока І. 3., Страшко С. В.). 

12 Вступ до історії 

України та 

громадянської освіти 

(інтегрований курс) 

5-А,5-Б «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 

клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Гісем О. В., 
Мартинюк О. О.). 

13 Музичне мистецтво 5-А,5-Б «Музичне мистецтво. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Ержебет Фрінг, 

Юліана Кіш, Лілія Корнейчук, Адріенн Антал, 

Ержебет Ференц, Людвиг Гейдер). 

14 Образотворче 

мистецтво 

5-А,5-Б «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Кондратова 

Л. Г.). 

15 Фізична культура 5-А,5-Б «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Педан О. С. 

Коломоєць Г. А., Боляк А. А. та ін.) 

16 STEM (міжгалузевий 

інтегрований курс) 

5-А «SТЕМ. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований 

курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бутурліна О. В., Артем'єва О. Є). 

17 Драматургія і театр 

(міжгалузевий 

інтегрований курс) 

5-Б «Драматургія і театр. 5-6 клас» 

(міжгалузевий інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої освіти 

(автори: Старагіна І. П., Чужинова І. Ю., 

Івасюк О. М.)  

 

https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Inoz_mov_5-9-kl_Zymomrya_ta_in_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Inoz_mov_5-9-kl_Zymomrya_ta_in_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Druha_inoz_mov_5-9-kl_Redko_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Druha_inoz_mov_5-9-kl_Redko_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Matem_5-6-kl_Merzlyak_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Matem_5-6-kl_Merzlyak_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Pizn_pryr_5-6-kl_Bida_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Pizn_pryr_5-6-kl_Bida_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Pryrod_nauky_5-6-kl_Bilyk_ta_in_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Pryrod_nauky_5-6-kl_Bilyk_ta_in_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Tekhnol_5-6-kl_Tereshchuk_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Tekhnol_5-6-kl_Tereshchuk_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Inform_5-6-kl_Ryvkind_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Inform_5-6-kl_Ryvkind_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Zdorov_bezp_ta_dobrob_5-6-kl_Shyyan_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Zdorov_bezp_ta_dobrob_5-6-kl_Shyyan_ta_in_14_07_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Zdorov_bezp_ta_dobrob_5-6-kl_Shyyan_ta_in_14_07_1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Vstup_do_ist_Ukrayini_ta_gromadyan_osviti_.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Vstup_do_ist_Ukrayini_ta_gromadyan_osviti_.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Muz_myst_5-6-kl_Ferents_ta_in_14_07__1_.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Muz_myst_5-6-kl_Ferents_ta_in_14_07__1_.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Mystetstvo_5-6-kl_Kondratova_14_07.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Mystetstvo_5-6-kl_Kondratova_14_07.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Fizichna_kultura_5-6kl_Pedan_Kolomoyec_t.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/830/83023/Fizichna_kultura_5-6kl_Pedan_Kolomoyec_t.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/845/84534/STEM_5-6kl_mizhgaluzevij_integrov_kurs_Bu.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/845/84534/STEM_5-6kl_mizhgaluzevij_integrov_kurs_Bu.pdf


 

    У навчальному плані 5-х класів години інваріантної складової визначені у 

межах рекомендованої кількості годин, передбачено вивчення другої іноземної 

(німецької) мови за рахунок годин вибіркового освітнього компонента.  
    

Перелік навчальних програм 6-9-х класів для здійснення освітнього процесу 

 
№ 

з/п 
Назва програми Класи Наказ  

МОН 

України 

1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська 

мова. 5-9 класи» 
6-9  

 

 

Наказ 
Міністерства 

освіти і 

науки 

України 
від 

07.06.2017   

№ 804 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська 

література. 5-9 класи» 

6-9 

3 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Зарубіжна література. 5-9 класи». (Колектив авторів, керівник 

колективу Ніколенко О.М.) 

6-9 

4 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5–9 класи. Англійська мова. Німецька 

мова. Французька мова. Іспанська мова 

6-9 

5 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» 
6-9 

6 Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О. Муза О.В., 

Євтушенко Р.І., Сутковий В.Л., Зорнік Т.Є., Лоха Л.О., Силенко 

В.В.) 

9 

7 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Мистецтво. 5-9 класи» 

6-9 

8 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Математика. 5–9 класи» (колектив авторів) 
6-9 

9 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Біологія. 6-9 класи» (колектив авторів) 

6-9 

10 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Географія. 
6-9 

11 Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (колектив авторів) 
6-9 

12 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 

класи» (колектив авторів) 
7-9 

13 Трудове навчання. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5-9 

14 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 

2-4 класах) (колектив авторів) 

6-9 

15 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів) 
6-9 

16 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Фізична культура. 5-9 класи» (авт. М. В. Тимчик, Є. Ю. 

Алексєйчук, В. В. Деревянко, Т. А. Дмітрієва, Е. А. Єрьоменко, І. 

Р. Захарчук, О. М. Лакіза, В. О. Сілкова) 

6-9 

17 Фізика. 8-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики 
8-9 Наказ МОН 

України від 

17.07.2015 

№983 

18 Хімія. 8-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів із поглибленим вивченням хімія (колектив 

8-9 



 

авторів) 

Зважаючи на особливості організації освітнього процесу, у навчальному плані  

6-9-х класів за рахунок годин варіативної складової збільшена кількість годин на 

вивчення української мови, предметів природничого циклу. 

 

Перелік навчальних програм 10-11 класів  

для здійснення освітнього процесу 

 
№ 

з/п 
Назва навчальної програми 

Класи  
Наказ 

МОН 

1 Програма «Українська мова» для для загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчанняучнів. 10-11 класи (рівень 

стандарту) (укладачі: Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., 

Кононенко В. Л.) 

10-11  

 

 

 

 

Наказ 

МОН 

України 
від 

23.10.2017         

№ 1407 
 

2 Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 10–11 класи (рівень стандарту). Авторський колектив: 

Р.В. Мовчан, С.Р. Молочко, Д.І. Дроздовський та ін. 

10-11 

3 Зарубіжна література. Програма  для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. Авторський колектив програми: Л.П. Юлдашева, О. М. 

Ніколенко, О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко. 

10-11 

4 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. 

Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний 

рівень (Англійська мова. Німецька мова)  
10-11 

5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня 

історія. 10-11 класи (рівень стандарту) 
10-11 

6 Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу 

для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Укладачі  

програми: Тамара Бакка, Наталія Беца, Поліна Вербицька, Оксана 

Волошенюк 

10 

7 Навчальна програма «Математика (рівень стандарту) 10-11 класи» 

для загальноосвітніх навчальних закладів.  

10-11 

8 Мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

10-11класи. Рівень стандарту. Програму розробили: Абрамян Т.О.,  

Аристова Л.С., Гайдамака О.В. та ін. 

10-11 

9 Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна 

програма для закладів загальної середньої освіти 

10-11 

10 Географія. 10-11 класи. (Рівень стандарту) 10-11 

11 Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для 

закладів загальної середньої освіти. Укладачі: Дубовик О.А. 

(голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов 

М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В. 

10-11 

12 Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов’язкового 

предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (рівень стандарту)  

10-11 

13 Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів 10–11 класи. Рівень стандарту. Робоча група: 

М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, 

В.О.Сілкова 

10-11 

14 Навчальна програма «Захист Вітчизни»  для навчальних закладів 

системи  загальної середньої освіти (рівень стандарту) 
10-11 

15 Фізика 10-11 класу (рівень стандарту, профільний рівень). 

Навчальна програма авторського колективу Національної академії 

10-11 Наказ 

МОН 



 

України під керівництвом Локтєва В.М. України  

від 

24.11.2017 

№1539 

16 Астрономія (рівень стандарту, профільний рівень). Навчальна 

програма авторського колективу Національної академії України 

під керівництвом Яцківа Я.Я. 

10-11 

 

Щодо деталізації викладання деяких предметів інваріантної складової 

рішенням педагогічної ради заплановано наступне: 

- у  1-7-х класах - окремі предмети «Образотворче мистецтво» та «Музичне 

мистецтво»; 

- у 5-А,5-Б класах –  предмет «Етика»; 

- у 6-А, 6-Б класах - інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» - 

2 години; 

- вивчення двох іноземних мов у 5-Б, 6-Б, 8-Б, 10-А, 11-А класах; 

- поглиблене вивчення окремих предметів: 8-А клас (фізика), 9-А клас 

(хімія); 

- в 11-А класі - окремі предмети «Фізика» (профільний рівень) і 

«Астрономія» (рівень стандарту). 

          Відповідно до державних стандартів освіти, Концепції  розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затвердженої розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р, у навчальному плані з 

урахуванням  профілю навчання конкретизується варіативна частина, години 

якої спрямовані на підсилення та поглиблення вивчення предметів інваріантної 

складової, допрофільну підготовку, вивчення предметів за вибором,  профільних 

та розвиваючих курсів за вибором, факультативних курсів, вивчення іноземних 

мов,  проведення індивідуальних консультацій (рішення педагогічної ради від 

31.05.2022 протокол №12).  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 

№464 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня» та листа Міністерства освіти і науки України від 

10.04.2020 №1/9-205 назву навчального предмету «Захист Вітчизни» змінено на 

«Захист України». 

     Враховуючи матеріально-технічне забезпечення, побажання учнів та 

батьків, рішенням методичного об’єднання вчителів предметів художньо-

естетичного циклу та фізичної культури (протокол від 28.05.2022 №4) 

деталізовано викладання предмету «Фізична культура» та обрано такі модулі для 

вивчення: 

5-А, 5-Б класи – (14 варіативних модулів) бадмінтон; баскетбол 3х3; баскетбол; 

волейбол; мініфутбол; гімнастика; дитяча легка атлетика; доджбол (вибивний); 

тенісбол; настільний теніс; рухливі ігри; чирлідінг; шахи; шашки; 

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, 8-Б класи – футбол (4 рік вивчення), гімнастика (1 рік вивчення), баскетбол 

(4 рік вивчення); 

9-А клас — футбол (5 рік вивчення), гімнастика (2 рік вивчення), баскетбол (5 



 

рік вивчення); 

10-А  клас – волейбол (6 рік вивчення), баскетбол (6 рік вивчення), футбол        (6 

рік навчання), бадмінтон (1 рік вивчення). 

11-А клас – волейбол (7 рік вивчення), баскетбол (7 рік вивчення), футбол (7 рік 

навчання), бадмінтон (1 рік вивчення). 

      Змістом предмету «Фізична культура» у початковій школі є рухова 

активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Інваріантний модуль у 

основної та старшої школи має назву «Теоретико-методичні знання та загальна 

фізична підготовка».       

       Рішенням  шкільного методичного об’єднання також деталізовано 

змістовне наповнення предмету «Технології»/  «Трудове навчання» та обрано 

наступні модулі для вивчення: 

5-А,5-Б класи - навчальні модулі: 

«Проєктування і технології», об’єкти проєктно-технологічної діяльності: 

екологічні іграшки, брелки, сувеніри; 

«Декоративно-ужиткове мистецтво в проєктно-технологічній діяльності», 

об’єкти проєктування і виготовлення: аплікації з тканини, вироби з бісеру; 

прикраси з природних матеріалів, етноіграшки; 

«Проєктно-технологічна діяльність у побуті», об’єкти проєктування та 

виготовлення:   органайзери, підставки. 

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, 8-Б класи - 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». 

У 10-А та 11-А класах серед обов’язково-вибіркових предметів обрані 

предмети «Мистецтво» та «Інформатика». 

 

 

Використання годин  варіативної складової 

робочого навчального плану 

 

1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної  складової 

 
Клас Предмет Кількість годин, 

що додається 

5-Б з українською мовою навчання (НУШ) німецька мова 1 

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



 

6-Б з українською мовою навчання 

з вивченням 2-х іноземних мов 

українська мова  0,5 

7-А з українською мовою навчання українська мова 
хімія  

0,5 
0,5 

7-Б  з українською мовою навчання з 

організацією інклюзивного навчання 
українська мова 
хімія  

0,5 
0,5 

8-А 
з українською мовою навчання  

українська мова 
фізика  

0,5 
2 

9-А з українською мовою навчання з 

поглибленим вивченням хімії 
хімія 2 

10-А з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов  з вивченням 

фізики на профільному рівні 

фізика 
друга іноземна мова 
 

2 
2 
 

11-А з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов  з вивченням 

фізики на профільному рівні 

українська мова 
фізика 

астрономія 

1 
1 

1 
 

 

2. Упровадження курсів за вибором та факультативних курсів 

 
№ Клас Назва курсу та навчальна програма Кількість 

годин 

1 1-А,  

2-А 

2-Б 

Курс за вибором. Навчальна програма  «Уроки сталого 

розвитку. Моя щаслива планета», лист ІМЗО від 

02.07.2019 №22.1/12-Г-528 

35 

2 3-А 

4-А 

Курс за вибором. Навчальна програма «Початки 

економіки» авт. О. Варецька, лист ІМЗО від 02.07.2019 

№22.1/12-Г-528 

35 

3 5-А, 

5-Б 

 

«SТЕМ. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Бутурліна О. В., 

Артем'єва О. Є). 

35 

4 5-Б «Драматургія і театр. 5-6 клас» (міжгалузевий інтегрований 

курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: 

Старагіна І. П., Чужинова І. Ю., Івасюк О. М.), наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 

35 

5   6-А 
   

Факультативний курс. Навчальна програма «Безпека 

поводження з твердими побутовими відходами» авт. 

Виговська Г.П., Пустовіт Н.А., лист ІМЗО від 28.01.2020 

№22.1/12-Г-82 

35 

6 6-Б Курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач» для 6 

класу (авт. Ткаченко О.В., Довгань А.І., Часнікова О.В. та 

ін.) за загальною редакцією доктора економічних науки 

Смовженко Т.С., лист ІМЗО від 28.01.2020 №22.1/12-Г-

81 

35 

7 7-А Курс за вибором «Фінансова культура». Навчальна 

програма  (авт. Ткаченко О.В., Довгань А.І., Часнікова 

О.В. та ін.) за загальною редакцією доктора економічних 

науки Смовженко Т.С., лист ІМЗО від 28.01.2020 

№22.1/12-Г-81 

35 

8 8-А Курс за вибором «Фізика в русі» (автор Деркач Н.А.), 35 

http://osvita.ua/doc/files/news/845/84534/STEM_5-6kl_mizhgaluzevij_integrov_kurs_Bu.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/845/84534/STEM_5-6kl_mizhgaluzevij_integrov_kurs_Bu.pdf


 

лист ІМЗО від 13.12.2019 №22.1/12-Г-1152 

9 8-Б Курс за вибором «Прикладні фінанси» для 8 класу (авт. 

Ткаченко О.В., Довгань А.І., Часнікова О.В. та ін.) за 

загальною редакцією доктора економічних науки 

Смовженко Т.С., лист ІМЗО від 28.01.2020 №22.1/12-Г-

80 

35 

10 9-А Курс за вибором «Основи підприємництва, менеджменту 

та маркетингу» (авт. Ярова Є.В., Петрова О.Ю., 

Костарєва Е.І., Слюсар Д.Г., за загальною редакцією 

Костарєвої Е.І.), лист ІМЗО від 15.10.2019 №22.1/12-Г-

992 

35 

11 10-А Факультативний курс. Навчальна програма «Фінансова 

грамотність», за загальною редакцією Смовженко Т.С.,  

Кузнєцова А.Я., рекомендована листом Міністерства 

освіти і науки України від 10.12.2018 №1/11-1305 

35 

12 11-А Факультативний курс. Навчальна програма 

«Моделювання в біології», автор Козленко О.Г., 

рекомендована листом ІМЗО Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2019 №22.1/12-Г-1190 

35 

 

3. Години предметів за вибором, індивідуальних занять та групових 

консультацій 

 
Клас Предмет  Кількість 

годин/тиждень 
кількість годин 

/рік 

5-А математика 1 35 

6-А математика 1 35 

6-А українська мова 1 35 

6-Б українська мова 1 35 

6-Б німецька мова 1 35 

7-А німецька мова 0,5 17 

7-Б німецька мова (предмет за 

вибором) 
1,5 52 

8-А українська мова 1 35 

8-А фізика 1 35 

8-Б хімія 1 35 

8-Б українська мова 1 35 

9-А хімія 1 35 

9-А українська мова 1 35 

10-А англійська мова 1 35 

10-А хімія 1 35 

10-А німецька мова 1 35 

11-А українська мова 1 35 

11-А математика 1 35 

11-А хімія 1 35 

 

Викладання предметів інваріантної та варіативної складової робочого 

навчального плану, що не мають цілої кількості годин, буде здійснюватися 

концентровано протягом семестру, з урахування граничного тижневого 

навантаження та крім особливостей  організації навчальної діяльності у 1-4-х 

класах під час вивчення української мови та читання.  



 

 

 

Порядок викладання за семестрами предметів інваріантної складової  

та проведення занять варіативної складової,  

що не мають цілої кількості годин 

 
Клас Предмет Порядок вивчення предметів та занять 

варіативної складової (кількість годин 

на тиждень) 

5-А, 5-Б  

з українською мовою навчання 

(НУШ) 

Етика 

 

Інформатика 

І семестр – 1 година  

 

І семестр – 1 година  
ІІ семестр – 2 година  

7-А   
з українською мовою навчання 

Німецька мова 

(індивідуальні 

консультації) 

І семестр – 1 година  

7-Б 
з українською мовою навчання з 

організацією інклюзивного 

навчання 

Німецька мова 

(предмет за 

вибором) 

І семестр – 1 година  
ІІ семестр – 2 години  

8-А  

з українською мовою навчання з 

поглибленим вивченням фізики 

українська мова І семестр – 2 години 

ІІ семестр -3  години 

історія України І семестр – 2 година 
ІІ семестр -1  години 

8-Б  

з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов 

українська мова І семестр – 2 години 

ІІ семестр -3  години 

історія України І семестр – 2 години 

ІІ семестр -1  година 

9-А 
з українською мовою навчання з 

вивченням двох іноземних мов  

історія України І семестр –1 година 
ІІ семестр -2  години 

Географія І семестр – 2 години 

ІІ семестр -1  година 

10-А  
з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов з 

вивченням фізики на профільному 

рівні 

історія України І семестр – 2 години 
ІІ семестр -1  година 

Географія І семестр – 1 година 

ІІ семестр -2  години 

Хімія І семестр – 2 година 

ІІ семестр – 1 години 

Захист України І семестр –2 години 
ІІ семестр – 1 година 

11-А  

з українською мовою навчання з 

вивченням 2-х іноземних мов з 

вивченням фізики на профільному 

рівні 

історія України І семестр – 1 година 

ІІ семестр -2  години 

Захист України І семестр – 2 години 
ІІ семестр – 1 година 

 

У навчальному плані за рахунок перерозподілу навчальних годин між 

освітніми галузями, навчальними предметами інваріантної складової у 5-Б класі 

передбачено вивчення другої (німецької) іноземної мови та збільшена кількість 

годин  на вивчення фізики та математики у 10-11-х класах, а саме: 



 

  
Клас Предмет/галузь Перерозподіл годин 

Зменшення 

годин 
Предмет Збільшення 

годин 

5-Б математична галузь 1 друга іноземна мова 

(німецька) 
 

1 

інформатична галузь 0,5 0,5 

соціальна і 

здоров’язбережувальна 
0,5 0,5 

10-А фізична культура  1 математика 1 

мистецтво 1 фізика 1 

11-А мистецтво 1 математика 1 

 

Технології дистанційного навчання в освітньому процесі школи 

 

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання здійснюється відповідно до Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115. Технології дистанційного 

навчання можуть застосовуватися під час здійснення будь-якої форми навчання 

для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти 

виключно, на добровільних засадах на підставі наданих до школи заяв батьків. 

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. 

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.  

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 самооцінку результатів навчання за такими показниками: 

зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, 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 

інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє 

створювати вправи різних типів на різні теми.  

   Згідно Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти при 

використанні технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час проведення 

навчального заняття обов’язкове чергування видів навчальної діяльності.  

   Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності 

та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 

3 до Санітарного регламенту. 

   Під час здійснення освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання викладання навчальних предметів відбувається за  



 

визначеним часом та тривалістю з використанням у межах уроку  та навчального 

дня онлайн та офлайн технологій за затвердженим розкладом уроків згідно 

режиму роботи школи. При цьому розкладом передбачено чергування 

синхронного (не менш 30% навчального часу) та асинхронного проведення 

навчальних занять. 

Під час воєнного стану дистанційне навчання може забезпечуватися з 

використанням  матеріалів Всеукраїнської школи онлайн https://lms.e-

school.net.ua/, при цьому рішенням педагогічної ради можливе зняття обмеження 

щодо максимальної кількості учнів у класі. 

 

Режим роботи школи денної (очної) форми навчання 
  

Режим роботи визначено рішенням педагогічної ради школи згідно 

нормативно-правових актів та з  дотриманням вимог Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним робочим тижнем з денним 

навчанням. 

Для 1-х класів: (тривалість уроків 35 хвилин) 

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: (тривалість уроків 40 хвилин) 

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: (тривалість уроків 45 хвилин) 

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   

    

 

 

https://lms.e-school.net.ua/
https://lms.e-school.net.ua/


 

Режим роботи школи під час використання технологій  

дистанційного навчання 

 

Режим роботи визначено рішенням педагогічної ради школи згідно 

нормативно-правових актів та з  дотриманням вимог Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним робочим тижнем з  

використанням технологій дистанційного навчання (обмеження часу 

безперервного онлайн навчання з використанням технічних засобів) 

 

Для 1-х класів: (тривалість уроку 35 хвилин, з них не більше 10 хвилин у 

синхронному режимі) 

1 урок 08.30-09.05 Перерва    25 хв 09.05-09-30 

2 урок 09.30-10.05 Перерва    25 хв 10.05-10.30 

3 урок 10.30-11.05 Перерва    25 хв 11.05-11.30 

4 урок 11.30-12.05 Перерва    25 хв 12.05-12.30 

5 урок 12.30-13.05   

 

Для 2-4-х класів: (тривалість уроку 40 хвилин, з них не більше 15 хвилин у 

синхронному режимі) 

 

1 урок 08.30-09.10 Перерва    20 хв 09.10-09-30 

2 урок 09.30-10.10 Перерва    20 хв 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.10 Перерва    20 хв 11.10-11.25 

4 урок 11.30-12.10 Перерва    20 хв 12.10-12.30 

5 урок 12.30-13.10 Перерва    20 хв 13.10-13.30 

6 урок 13.30-14.10   

 

Для 5-11-х класів: (тривалість уроку 45 хвилин, при цьому у синхронному 

режимі 5-7 класи – не більше 20 хвилин;  8-9 класи – 20-25 хвилин;  10-11 класи -

на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин; при 

здвоєних навчальних заняттях – не більше 25-30 хвилин на першому 

навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті) 

 

1 урок 08.30-09.15 Перерва    15 хв 09.15-09.30 

2 урок 09.30-10.15 Перерва    15 хв 10.15-10.30 

3 урок 10.30-11.15 Перерва    15 хв 11.15-11.30 

4 урок 11.30-12.15 Перерва    15 хв 12.15-12.30 

5 урок 12.30-13.15 Перерва    15 хв 13.15-13.30 

6 урок 13.30-14.15 Перерва    15 хв 14.15-14.30 

7 урок 14.30-15.15       

 

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна 

тривалість синхронних занять  з використанням дистанційних технологій не 

повинна тривати для учнів: 

1-2 класів — 2 навчальних заняття по 30 хвилин або 3 — по 20 хвилин; 



 

3-4 класів - 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 — по 30 хвилин, або 4 — по 

20 хвилин; 

5-6 класів - 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 — по 35 хвилин, або 4 — по 

25 хвилин; 

7-9 класів - 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 — по 40 хвилин;або 4 — по 

30 хвилин, або 5 — по 25 хвилин; 

10-11 класів - 3 навчальних заняття по 45 хвилин або 4 — по 35 хвилин;або 5  — 

по30 хвилин, або 6 — по 25 хвилин. 

 

 

Структура 2022-2023 навчального року 

 

На виконання статті 10 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» структура і тривалість навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього 

процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, 

особливостей регіону тощо. 

Відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 

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

Україні», листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 №1/7-7322-22 

«Про організацію  2022-2023 навчального року» освітній процес розпочнеться в 

День знань - 1 вересня 2022 року та триватиме до 30 червня 2023 року. 

Тривалість навчального року визначена з урахуванням проведення 

навчальних екскурсій та навчальної практики, додаткових консультацій для 

усунення прогалин у навчанні здобувачів освіти. Навчальний рік може тривати 

менше або більше 175 днів. 

Згідно з рекомендаціями листа Департаменту освіти і науки Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

30.08.2022 №063-3614 “Про структуру 2022/2023 навчального року”  2022-2023 

навчальний рік організовується за семестровою системою та має наступну 

структуру: 

перший семестр  з 01 вересня до 23 грудня 2022 року; 

другий семестр з 09 січня до 30 червня 2023 року; 

осіння канікули з 31 жовтня по 06 листопада 2022 року; 

зимові канікули з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року; 

весняні канікули з 27 березня до 02 квітня 2023 року. 
 

 

 

Директор                             Оксана АДАМЕНКО 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


 

 Додаток  1 
(складений за Типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом О. Я. 

Савченко, затвердженою наказом МОН 

України від 08.10.2019 № 1272) 
 

 

Навчальний план 1-2-х класів 

з навчанням українською мовою 

 

Освітні галузі 

 

 

 

                                                                    Класи                  

Кількість 

годин 

на тиждень 

Разом 

кількість 

годин 

1-А 

 

 

2-А 

2-Б 

 

рік 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна  Інтегрований курс 

«Навчання грамоти» 

7 - 245 

Українська мова - 3,5 245 

Читання - 3,5 245 

Іншомовна Англійська мова 2 3 280 

Математична Математика 4 4 420 

Природнича, 

громадянська й 

історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна  

 

Я досліджую світ 

3 3 315 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 105 

Інформатична Інформатика - 1 70 

Мистецька Музичне мистецтво 1 1 105 

Образотворче мистецтво 1 1 105 

Фізкультурна Фізична культура* 3 3 315 

Усього Разом з фізичною 

культурою 

19+3* 21+3* 2135+315* 

Варіативний складник 

Курс за вибором «Уроки сталого розвитку. Моя 

щаслива планета» 

 

1 

 

1 

 

105 

Загальнорічна кількість навчальних годин 805 1750 2555 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 

навантаження учня  

 

20 

 

22 
2240 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи)  

23 

 

25 

 

2555 

*години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навчального 

навантаження учнів 

 

Директор                Оксана АДАМЕНКО 



 

                                                              
Додаток 2 
(складений за Типовою освітньою 

програмою, розробленою під 

керівництвом О. Я. Савченко, 

затвердженою наказом МОН України 

від 08.10.2019 № 1273) 

 

 

Навчальний план 3-А, 4-А класів 

з навчанням українською мовою 

 

Освітня галузь 

 

 

                                                     Навчальний предмет 

Кількість годин 

3-А 4-А Усього 

на рік 

на тиждень 3-А,4-А 

Інваріантний складник   

Мовно-літературна  Українська мова 3,5 3,5 245 

Читання 3,5 3,5 245 

Іншомовна Англійська мова 3 3 210 

Математична Математика 5 5 350 

Природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна  
Я досліджую світ 3 3 

 

210 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 70 

Інформатична Інформатика 1 1 70 

Мистецька Музичне мистецтво 1 1 70 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 70 

Фізкультурна Фізична культура* 3 3 210 

Усього Разом з фізичною 

культурою 

 

22+3* 

 

22+3* 
1540+ 

210* 

Варіативний складник   

Курс за вибором «Початки економіки» 1 

 

1 70 

Загальнорічна кількість навчальних годин 910 910 1820 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 

навантаження учня  

23 23 1610 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи)  

 

26 

 

26 

 

1820 

*години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження 

учнів 

 

 

Директор               Оксана АДАМЕНКО 



 

                                Додаток 3 
 (додаток 3   Типової освітньої 

програми для 5-9 класів закладів  
  загальної середньої освіти,      

  затвердженої наказом МОНУ  
  від 19.02.2021 № 235) 

Навчальний план 5-х класів з навчанням українською мовою (НУШ) 
 Перелік типових навчальних 

компонентів 
Предмети Інд.  

галузі 
 5-А 5-Б всього 

Галузь Навчальне  

навантаження 
Інтегровані 

курси 
Рек.        Мін Ма

кс 
Мовно-

літературна 
11 10 13  Укр. мова МОВ 4 4 8 

Укр. література МОВ 2 
 

2 
 

4 
 

Зарубіжна література МОВ 2 2 4 

Англ. мова МОВ 3 3 6 

Нім. мова МОВ  2 2 

Математична 5 4 6  Математика МАО 5 4 9 

Природнича 2 1,5 3 Пізнаємо 

природу 
 ПРО  2 4 

Природничі 

науки 
 ПРО 2  

Соціальна і 

здоров’язбережу

вальна 

1,5 1 3 Здоров’я, 

безпека та 

добробут 

 СЗО 1 1 2,5 
 

 Етика СЗО 0,5  

Громадянська та 

історична 
1 1 2 Вступ до 

історії України 

та 

громадянська 

освіти 

 ПО 1 1 2 

Технологічні 2 1 3  Технології ТЕО 2 2 4 
Інформатична 1,5 1 2  Інформатика ІФО 1,5 1 2,5 
Мистецька 2 1 3  Образотворче 

мистецтво 
МИО 1 1 2 

Музичне мистецтво МИО 1 1 2 
Фізична культ. 3 3 3  Фізична культура* ФІО 3 3 6 
Разом (без ф\к)       26 26 52 
Граничне 

навантаження 
      28 28 56 

Додаткові 

години 
2     

 

   2 2 4 

Вибіркові предмети                                 Міжгалузеві   інтегровані курси  

 STEM 
 

МАО 
ІФО 
ПРО 
ТЕО 

1 1 2 

 Драматургія і театр   1 1 

Математика (індивідуальні 

консультації) 
 МАО 1  1 

Всього   31 31 62 
*години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження 

учнів 

Директор                                                                                     Оксана АДАМЕНКО 

              



 

 

            Додаток 4 

(таблиця 1 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405) 

                                      Навчальний план 6-А, 7-х класів  

                                      з навчанням українською мовою  

 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень Разом 

6-А 7-А 7-Б 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 10 
Українська література 2 2 2 6 
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 9 
Зарубіжна література 2 2 2 6 

Суспільствознавс

тво 
Історія України  1 1 2 

Всесвітня історія - 1 1 2 
Інтегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія 

України»  

2 - - 2 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 3 
Образотворче мистецтво 1 1 1 3 
Мистецтво - - - - 

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

Природознавство Природознавство - - - - 
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 1 1 4 
Інформатика 1 1 1 3 

Здоров’я і фізична 

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

Разом 26,5+0,5+3* 28+1+3* 28+1+3* 82,5+2,5+9* 
Додатковий час 

на предмети, 

факультативи, 

індивідуальні 

заняття та 

консультації 

Курс за вибором «Фінансова 

культура» 
 1  1 

Німецька мова (предмет за 

вибором) 
  1,5 1,5 

Математика (індивідуальні 

консультації) 
1   1 

Українська мова 

(індивідуальні консультації) 
1   1 

Німецька мова 

(індивідуальні консультації) 
 0,5  0,5 

Факультативний курс 

«Безпека поводження з 

твердими побутовими 

відходами 

1   1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 32 95 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3* 30,5+3* 30,5+3* 91+9* 

 
   *години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження 

учнів 

    Директор                                                                         Оксана АДАМЕНКО 



 

                   Додаток 5 
(таблиця 10 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405) 

 

Навчальний план 6-Б, 8-Б класів  

з навчанням українською мовою з вивченням двох іноземних мов 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

6-Б 8-Б Разом 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 2,5 7 
Українська література 2 2 4 
Перша іноземна мова 

(англійська)  
2 2 4 

Друга іноземна мова 

(німецька) 
2 2 4 

Зарубіжна література 2 2 4 
Суспільствознавство Історія України 1 1,5 2,5 

Всесвітня історія 1 1 2 
Основи правознавства     

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

Математика Математика 4  4 
Алгебра  2 2 
Геометрія  2 2 

Природознавство Природознавство    

Біологія 2 2 4 
Географія 2 2 4 
Фізика  2 2 
Хімія  2 2 

Технології Трудове навчання 2 1 3 
Інформатика 1 2 3 

Здоров’я і фізична 

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

Разом 27,5+0,5+3* 30+3* 57,5+0,5+6* 
Додатковий 

час на 

предмети, 

факультативи, 

індивідуальні 

заняття та 

консультації 

Хімія  (індивідуальні консультації)  1 1 

Українська мова (індивідуальні 

консультації) 
1 1 2 

Німецька мова (індивідуальні 

консультації) 
1  1 

Курс за вибором «Прикладні 

фінанси» 
 1 1 

Курс за вибором «Фінансово-

грамотний споживач» 
1  1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 33 64 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3* 33+3* 64+6* 

   *години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження 

учнів 

  Директор                                                       Оксана АДАМЕНКО   



 

Додаток 6 
(таблиця 8 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405) 

 

Навчальний план 8-А, 9-А класів  

з навчанням українською мовою з поглибленим вивченням  
окремих  предметів 

Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

8-А з 

поглибле-

ним 

вивченням 

фізики 

9-А з 

поглибле-

ним 

вивченням 

хімії 

Разом 

Мови і літератури Українська мова  2+0,5 2 4,5 
Українська література 2 2 4 
Іноземна мова 

(англійська)  
2 2 4 

Зарубіжна література 2 2 4 
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 3 

Всесвітня історія 1 1 2 
Основи правознавства  - 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво   - 
Образотворче мистецтво   - 
Мистецтво 1 1 2 

Математика Математика    

Алгебра 2 2 4 
Геометрія 2 2 4 

Природознавство Природознавство -  - 
Біологія 2 2 4 
Географія 2 1,5 3,5 
Фізика 2+2 3 7 
Хімія 2 2+2 6 

Технології Трудове навчання 1 1 2 
Інформатика 2 1 3 

Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 2 
Фізична культура* 3 3 6 

Разом 27,5+2,5+3* 28+2+3* 60+6* 
Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 

Курс за вибором 

«Основи 

підприємництва, 

менеджменту та 

маркетингу» 

 1 1 

Хімія (індивідуальні 

консультації) 
 1 1 

Курс за вибором «Фізика 

в русі» 
1  1 

Фізика (індивідуальні 

консультації) 
1  1 

Українська мова 

(індивідуальні 

консультації) 

1 1 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 66 
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3* 33+3* 66+6* 

    

Директор                                      Оксана АДАМЕНКО 



 

                    Додаток 7 
(таблиці 2, 3 Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 

№408 із змінами, внесеними наказом МОН України 

від 28.11.2019 №1493) 

 

Навчальний план  

 10-А- 11-А класів з українською мовою навчання 

з вивченням фізики на профільному рівні, з вивченням  двох іноземних мов 

 

Навчальні предмети 

 

Кількість годин 
 

10-А 11-А Разом 

Базові предмети  

Українська мова  2 2+1 5 

Українська  література  2 2 4 

Зарубіжна література 1 1 2 

Іноземна мова (англійська) 2 2 4 

Друга іноземна мова (німецька) 2 2 4 

Історія України   1,5 1,5 3 

Всесвітня історія 1 1 2 

Громадянська освіта 2 - 2 

Математика (алгебра і початки аналізу  
геометрія) 

4 3+1 8 

Біологія і екологія 2 2 4 

Географія 1,5 1 2,5 

Фізика  4+2 4+1 11 

Астрономія - 1 1 

Хімія 1,5 2 3,5 

Фізична культура* 2 3 5 

Захист України 1,5 1,5 3 

Вибірково-обов’язкові предмети  
Інформатика 

 

1 
 

1 
 

2 

Технології  - - - 

Мистецтво 1 1 2 

Разом 32+2 31+3 63+5 

Додаткові 

години  на 

профільні 

предмети, 

окремі базові 

предмети, 

спеціальні 

курси, 

факультативні 

курси та 

індивідуальні 

заняття 

Хімія (індивідуальні консультації) 1 1 2 

Українська мова 

(індивідуальні консультації) 

 1 1 

Англійська мова (індивідуальні 

консультації) 
1  1 

Німецька мова (індивідуальні консультації) 1  1 

Курс за вибором «Моделювання в біології»  1 1 

Факультативний курс «Фінансова 

грамотність» 
1  1 

Математика (індивідуальні консультації)  1 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 66 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 76 


