
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Пояснювальна записка до навчального плану 

Володимирівського навчально-виховного комплексу                                                          

(закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти)                                               

Красноградської районної ради Харківської області  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

І. Загальні засади 

        Навчальний план Володимирівського НВК  на 2019/2020 навчальний рік 

розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», Концепції «Нова 

українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від 

14 грудня 2016 року № 988-р, Базового компонента  дошкільної  освіти,  

постанов  Кабінету  Міністрів  України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження  

Державного стандарту початкової освіти», від 20.04.2011 №462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 

23.11.2011  № 1392 «Про затвердження   Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та Державних санітарних норм та 
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правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів 

та організації життєдіяльності дітей» (від 14.04.2016 № 563/28693);наказів 

Міністерства освіти і науки України 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», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517; наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Гранично 

допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форм власності», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 3 вересня 2012 року за № 1482/21794; наказів 

Міністерства освіти і науки України  від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах»; від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2 х класів закладів загальної середньої освіти», від 

20.04.2018 №407 «Про    затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». 

 

 

 

Тип закладу освіти та його структура відповідно до статуту: 

      Заклад загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти.           

Навчальний заклад  складається з двох підрозділів: дошкільного і шкільного. 

Заклад дошкільної освіти забезпечує належний рівень розвитку та виховання 

дітей  дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

      Заклад загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів   забезпечує відповідний 

рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного 

стандарту загальної середньої освіти. Відповідно  до освітнього рівня в  закладі 

загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів функціонують разом школи  двох 

ступенів:  

I ступінь – початкова школа (1- 4 класи – термін навчання 4 роки); 

II ступінь – базова школа (5-9 класи – термін навчання 5 років); 

Кількість класів – 6, орієнтовна кількість учнів – 42, із них: 

2 клас – 7 учнів, 3 клас – 5 учнів, 4 клас – 7 учнів, 5 клас – 6 учнів,   6 клас – 8 

учнів, 7 клас – 5 учнів, 9 клас – 4 учня (індивідуальне навчання). 

      Типові навчальні плани, за якими здійснюється діяльність: 

дошкільного підрозділу 
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    -  «Дитина» (освітня програма для дітей від двох до семи років), 

рекомендована   Міністерством освіти і науки України лист від 09.11.2015 

№1/11-16163; 

шкільного підрозділу 

 – для 1-2-х класів  – за Типовим навчальним планом для початкової школи з 

навчанням українською мовою (додаток 1 до Типової освітньої програми  для 

закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);                                                                                                                                                           

– для 3-4-х класів – за навчальними планами початкової школи з українською 

мовою навчання (таблиця 2 до Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407);                                                                                                                                                               

– для  5–9 –х  класів – за навчальними планами закладів загальної середньої 

освіти з українською  мовою навчання і вивченням мови корінного народу, 

національної меншини (таблиця 12 до Типової освітньої програми, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№405).  

      Мова навчання –  українська.  

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Заклад дошкільної освіти 

        Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну 

освіту», з метою запобігання навчальному перевантаженню дітей дошкільного 

віку у різновіковій групі тривалість навчальних занять диференціюється, 

орієнтуючись на вік. 

       Освітня діяльність у формі занять планується на першу половину дня, у 

другій половині дня плануються міні-заняття, самостійна художня, 

дослідницька та трудова діяльність. Передбачене раціональне чергування видів 

діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна). Тривалість перерв між 

заняттями – 10 хвилин. Тривалість та кількість форм роботи визначає 

вихователь за погодженням  директора НВК. Кількість занять на тиждень у 

різновіковій  групі  становить 1-2 заняття в день. Тривалість занять для дітей у 

віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20 хвилин; від 5 до 6(7) років 

– 25 хвилин.                                                                                                                           

Заклад загальної середньої освіти 

        На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи 

вимоги додержання чинних Державних стандартів освіти та забезпечення 

необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної 

складових змісту загальної середньої освіти навчальний план початкової і 

основної  школи передбачає реалізацію освітніх галузей через навчальні 

предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на 

предмети та курси за вибором, спецкурси. 
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Інваріантна складова 

Школа І ступеня 

3-4-і класи 

                                  Освітня галузь « Мистецтво»  

           Реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» та 

«Музичне мистецтво». 

               Освітня галузь  «Здоров’я і фізична культура» 

         Години фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 

не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального 

навантаження учнів.  

Освітня галузь «Мови та література» 

          У 3-4-х класах для забезпечення синхронності у навчанні української 

мови (3,5 год.) та літературного   читання (3,5 год.)  розподіл   годин   з  цих 

предметів буде здійснюватися за семестрами: І семестр  –  4  години (українська 

мова)  на  тиждень, ІІ семестр  –  3  години  на   тиждень                 (українська   

мова) та  І семестр – 3 години (літературне читання) на тиждень, ІІ семестр – 4 

години (літературне читання)  на тиждень  

Школа ІІ ступеня 

5 – 7,  9-і класи 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» 

        Враховуючи матеріально – технічне забезпечення бази закладу та бажання 

учнів 5-7, 9-х класів, під час вивчення фізичної культури, будуть запроваджені 

варіативні модулі: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», 

«Гімнастика», «Туризм». 

        Години фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 

не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального 

навантаження учнів.  

                                               Освітня галузь «Математика» 

        У 7,9-х класах реалізується навчальними предметами «Алгебра» та 

«Геометрія». 

Варіативна складова 

        Варіативна складова передбачає: збільшення годин на вивчення окремих 

предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів та курсів за 

вибором. 

       При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме 

навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури не 

враховуються при визначенні цього показника.  

     За  рішенням педагогічної ради закладу облік спецкурсів та курсів за 

вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу, навчальні 

досягнення учнів оцінюються та результати виставляються до класного 

журналу. 

     Предмети та курси за вибором визначаються у межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також 

рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення. 
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      З урахуванням інтересів та потреб учнів і батьків, особливостей 

мікрорайону, в якому знаходиться заклад освіти, незначної наповнюваності 

класів, а також можливостей НВК, для кращого засвоєння предметів 

інваріантної складової і здійснення профілізації години варіативної складової 

розподілено так: 

 початкова школа  

-додаткова година в 2 класі для вивчення предмету освітньої галузі                        

«Я досліджую світ»  -1 год.;                                                                                                                                                              

-на виконання програми з образотворчого мистецтва та музичного мистецтва                 

у 3 - 4  класах – по 0,5год +0,5 год.. 

 базова школа                                                                                                                                 

- у 9 класі (індивідуальне навчання) введено спецкурс «Харківщинознавство»  

0,5 годин з  обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів.                                                                                               

Додаткові години на введення навчальних курсів: 

- з метою виховання патріота,  громадянина української держави, вводиться 

курс за вибором «Українознавство»  у 5- 7 класах по 1 год.; 

- з метою підвищення рівня фінансової грамотності учнів 5-7 класів, вводиться 

курс за вибором: «Родинні фінанси» 5 клас - 1  год., «Фінансово-грамотний 

споживач»  6 клас -1 год., «Фінансова культура» 7 клас - 1год.;                                              

- з метою опанування креслярськими навиками, вводиться курс за вибором 

«Креслення»: 6 клас – 1год, 7 клас – 0.5год. 

- з метою формування національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості додатково вводиться по 0,5 год.   предмета  українська мова 5-7 

клас  на тиждень. 

       Гранично допустиме навантаження у І і ІІ семестрах однакове, не 

перевищує санітарно-гігієнічних норм. 

 

 

 

ІІІ. Структура навчального року 

       Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2019/2020 навчальний рік розпочинається святом – Днем знань і закінчується не 

пізніше 1-го липня. 

       Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305,  

навчальний  рік  у  закладі дошкільної освіти розпочинається 1 вересня і 

закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий 

період. 

       Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

  І семестр – з 2 вересня по 25  грудня 2019 року; 

  ІІ семестр – з 13 січня по 29  травня 2020 року. 

       Канікули орієнтовно проводяться  в такі терміни: 

  осінні - з 28 жовтня  по 03 листопада 2019 року;  

  зимові - з 26 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року; 

  весняні - з 30 березня по 05 квітня 2020 року.  
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  Для учнів 1-го класу будуть проведені додаткові канікули з 17 по 21 лютого 

(орієнтовно) 2020 року. 

         Згідно з Листом Міністерства освіти України від 02.04.2018 №1/9-190 

«Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» різниця в часі 

навчальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв 

між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу в початковій 

школі у 2019/2020 навчальному році не проводиться. 

      Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації  

випускників початкової  та базової школи. Державна підсумкова атестація буде 

проводитися відповідно до чинного законодавства. 

      Навчальна   практика  та  навчальні   екскурсії за рішенням педагогічної 

ради у 2019/2020 навчальному році проводитися не будуть. 

      Освітній процес в дошкільних групах здійснюється в першу половину дня 

згідно з режимами  роботи груп та за віковими особливостями.  

      Навчально-виховний комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Режим роботи  в дошкільних групах з 8.00 до 17.00 год.  

Тривалість одного заняття в ЗДО: 

- від 3 до 4 років – не більше 15 хв; 

- від 4 до 5 років – 20 хвилин; 

- від 5 до 6(7) років – 25 хвилин.  

 Тривалість уроків в ЗЗСО становить: 

- у 1 – класі – 35 хвилин; 

- у 2-4 класах – 40 хвилин; 

- у 5-9 класах – 45 хвилин. 

 

 

Директор НВК                                                    Е.В.Пономаренко 
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Додаток 1 

складений відповідно до додатку 1 

за програмою « Дитина » 

(лист Міністерства освіти і науки 

України від 09.11.2015 № 1/11-16163) 

                                                                                                    

 

Навчальне навантаження на дітей  протягом тижня   

у закладі дошкільної освіти 
 

 

 

Орієнтовні 

види діяльності  

за освітніми лініями 

Кількість занять на тиждень 

за віковими групами 

перша  

молодша  

 (від 2 до 

3  років) 

друга 

молодша 

 (від 3  до 

4  років) 

середня  

 (від 4  до 

5 років) 

старша  

 (від 5 до 6 

(7)  років) 

Ознайомлення із соціумом         1 2 2 3 

Ознайомлення з природним 

довкіллям           

1 1 1 2 

Художньо-продуктивна 

діяльність (музична, 

образотворча, театральна тощо)   

4 4 5 5 

Сенсорний розвиток   2 - - - 

Логіко-математичний розвиток     - 1 1 2 

Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування   

2 3 3 3 

Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3 

Загальна кількість занять 

на тиждень 

10  11 12 15 

Додаткові освітні послуги на 

вибір батьків: 

Зображувальна діяльність 

- 3 4 5 

Максимальна кількість 

занять на тиждень 

10  14 16 20 

Максимально допустиме  

навчальне навантаження на 

тиждень  на   дитину (в 

астрономічних  годинах)* 

1,4 3,5 5,3 8,3 

 

*Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення 

загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, 

на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

 

 

Директор НВК                                              Е.В.Пономаренко 
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Додаток 2 

складений відповідно до додатку 1 

Типового навчального плану 

для початкової школи з навчанням 

українською мовою 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 № 268) 

 

 

                                                    НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 2 – го класу 

з українською мовою навчання  
Назва 

освітньої галузі 

Клас 

Кількість годин 

на рік /( на тиждень) 

2 кл. 

                  Інваріантний складник 

Мовно-літературна : 350    Годин на 

тиждень 

Українська мова                                                  140 4 

 Читання 140 4 

Іншомовна (англійська мова) 70 2 

Математична 140 4 

Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, 

cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 

             105 3 

Технологічна (Дизайн і технології) 35 1 

Інформатична (Інформатика) 35 1 

Мистецька 70 2 

Фізкультурна* 105 3* 

Усього 840 21+3 

Варіативний складник 

Додаткова година «Я досліджую світ» 35 1 

Загальнорічна кількість навчальних годин 875 25 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне 

навантаження учня  
22/770  22 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу на групи)  
875 25 

 

 

Директор  НВК                                    Е.В.Пономаренко 
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Додаток 3 

складений відповідно до таблиці 2 

навчального плану 

початкової школи з українською мовою 

навчання  з вивченням  мови корінного 

народу, національної меншини 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 407) 

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3– 4-х класів 

з українською мовою навчання з вивченням мови корінного народу,  

національної меншини 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класі 

3 4 

Інваріантна  складова 

Українська мова 3/4 3/4 

Літературне читання 4/3 4/3 

Російська мова  2 2 

Іноземна мова (німецька) 2 2 

Математика 4 4 

Природознавство 2 2 

Я у світі 1 1 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво  0,5 0,5 

Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура 3 3 

Усього 22+1+3* 22+1+3* 

Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 
Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня  
23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових , що фінансується з бюджету       

(без урахування поділу класів на групи) 

26 26 

 

    

 

         Директор  НВК                           Е.В.Пономаренко 
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                                                                                         Додаток 4 

складений відповідно до таблиці 12 

навчального плану закладів 

загальної середньої освіти з українською 

мовою навчання  з вивченням  мови 

корінного народу, національної меншини 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405) 

 

                                                  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 5-7 класів  

для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови 

корінного народу, національної меншини 
 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 
класах 

5 6 7  

Мови і літератури Українська мова  3,5 3,5 2.5 
Українська література 2 2 2 

Іноземна мова (німецька) 3 2 2 

Російська мова 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України 1 1       1 
Всесвітня історія - 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 1 

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

Природознавство Природознавство 2 - - 
Біологія - 2 2 

Географія - 2 2 

Фізика   2 

Хімія   1,5 

Технології Трудове навчання 2 2 1 
Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і фізична 
культура 

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

Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 

Додаткові години 2,5 3,5 3 
Українська мова 0,5 0,5 0.5 
Курс за вибором «Українознавство» 1 1 1 
Курс за вибором «Родинні фінанси», 1 - - 

Курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач» - 1 - 

Курс за вибором «Фінансова культура» - - 1 

Курс за вибором « Креслення»  1 0.5 
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 

 

 

Директор НВК                                                           Е. В. Пономаренко 
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Додаток 5                   

складений відповідно до таблиці 1 

Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня 

(наказ Міністерства освіти і науки                                        

України  від 20.04.2018 № 405)  

Положення про індивідуальну форму         

навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, (наказ Міністерства освіти і науки 

України від  12.01.2016  №8)                                                                                                                                                   

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 9 класу   
(4 учні, індивідуальна форма навчання)                                                                                                     

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

 

 

   

Директор НВК                                                             Е.В. Пономаренко 

                                                                                                                                                                    

 

Навчальні  предмети 

9 клас - кількість  годин   

на  тиждень  на одного учня  

 1 учень   2учень 3 учень 4 учень Всього 

Українська  мова 0.75  0.75  0.75  0.75  3 

Українська література 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Зарубіжна література 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Іноземна мова  (німецька) 0.5  0.5  0.5  0.5  2 

Алгебра 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Геометрія 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Біологія 0.5  0.5  0.5  0.5  2 

Географія  0.5  0.5  0.5  0.5  2 

Фізика 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Хімія 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Історія України  0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Всесвітня історія 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Основи правознавства 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Мистецтво 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Трудове  навчання 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Фізична  культура 0.75  0.75  0.75  0.75  3 

Основи  здоров’я 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Інформатика 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Харківщинознавство 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Разом 8 8 8 8 32    
Гранично допустиме навантаження на учня 8 8 8 8  
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                                                                                         Додаток 6 

складений відповідно до додатку 

Про затвердження освітніх  та 

навчальних програм  1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти  

(затверджені наказом Міністерства освіти 

і науки України від 21.03.2018 № 268) 

 

 

Перелік типових освітніх програм  

для закладів загальної середньої освіти 

І ступеня 

 
№

 

з/

п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас 
Назва навчальної 

програми 

Рік та 

видавництво 

Тип 

(державна 

або 

регіональна) 

Ким дозволена до 

використання                

(ким затверджена) 

Школа І ступеня 

1 Українська 

мова. 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

2 Читання 2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

3 Математика 

 

 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

4 Я досліджую 

світ 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

5 Англійська  

мова 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 
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6 Дизайн і 

технології 

 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

7 Мистецтво  Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

8 Інформатика 2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

9 Фізкультура 2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом                           

Савченко О.Я. 1-2 

клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- Центр 

плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 268) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                         

 

                                                                                           



14 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                         Додаток 7 

складений відповідно до таблиці 8 

Типової освітньої програми для учнів 

закладів загальної середньої освіти І 

ступеня 

(затверджені наказом Міністерства освіти 

і науки України від 29.05.2015                    

№ 584) 

 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас 
Назва навчальної 

програми 
Рік  

Тип 

(державна 

або 

регіональна) 

Ким дозволена до 

використання                

(ким затверджена) 

Школа І ступеня 

1 Українська 

мова. 

3-4 Українська мова 

навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1-4 

класи 

 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

2 Літературне 

читання 

3-4 Літературне читання. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 2–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

3 Математика 

 

 

3-4 Математика. Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
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4 Природознавс

тво 

3-4 Природознавство. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

5 Німецька 

мова 

3-4 Іноземні мови. Навчальні 

програми для 1–4 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

спеціалізованих шкіл 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

6 Основи 

здоров'я 

 

3-4 Основи здоров'я. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

7 Я у світі. 3-4 Я у світі. Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 3–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

8 Інформатика 3-4 Інформатика. Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 2–4 

класів 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

9 Музичне 

мистецтво 

 

3-4 Музичне мистецтво. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
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навчальних закладів 1–4 

класи 

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

10 Образотвор –

че мистецтво. 

3-4 Образотворче мистецтво. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

11 Трудове 

навчання 

 

3-4 Трудове навчання. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

12 Фізична 

культура. 

3-4 Фізична культура. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 

класи 

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584/mo

n.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 

13 Російська 

мова. 

3-4 Російська мова. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою 

навчання 1-4 класи  

2015 державна затверджені 

наказом МОН від 

29.05.2015№584 

mon.gov.ua/ua/osvi

ta/zagalna-

serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni

-programi-dlya-

pochatkovoyi-

shkoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
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                                                                                          Додаток 8 

складений відповідно до таблиці 18 

Типової освітньої програми для учнів 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня (затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 

1407) 

 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 
Клас 

Назва навчальної 
програми 

Рік  
Тип 

(державна або 

регіональна) 

Ким дозволена до 

використання                

(ким затверджена) 

 
1 Українська  

мова. 
5-9 УКРАЇНСЬКА МОВА 

5–9 класи 
Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017  державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
2 Українська 

література 
 УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 5–9 

класи  Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Оновлення програми 

відповідно до наказів 

Міністерства освіти і 

науки України No 52 від 

13.01.2017 р та 

№201від10.02.2017р. 

//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
3 Математика 

 

 

5-6 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 
Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
 

4 Алгебра 7,9 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 
Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
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5 Геометрія 7,9 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 
Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
4 Природознавст

во 
5 ПРИРОДОЗНАВСТВО 5  

клас                         

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
5 Німецька мова 5-9 Навчальні програми  з 

іноземних мов                                               

для загальноосвітніх 

навчальних закладіві 

спеціалізованих шкіл 

із 

поглибленимвивчення

м іноземних мов             

5 –9 класи 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
6 Основи 

здоров'я 
 

5-9 ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я                               

5 –9  класи                                     

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
7 Зарубіжна  

література 
5-9 

ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА    

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

5–9 класи 

 

2017 державна 
Оновлення програми 

відповідно до наказу № 

201 Міністерства освіти 

і науки України від 

13.01.2017 р.  та наказу 

№201 від10.02.2017 

//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 

 
8 Інформатика  Програма курсу 

ІНФОРМАТИКА5 –9 

класи загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-
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programi-5-9-klas 

9 Музичне 

мистецтво 

 

5-7 МИСТЕЦТВО 
5– 9 класи 
Навчальна програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
10 Образотворче 

мистецтво 
5-7 МИСТЕЦТВО 

5– 9 класи 
Навчальна програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
11 Трудове 

навчання 
 

5-9 ТРУДОВЕ 

НАВЧАННЯ 
5–9 класи 
Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
12 Фізична 

культура. 
5-9 НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

5–9 класи 

 

2017 державна затверджена наказом 

МОН від 23.10.2017 № 

1407//mon.gov.ua/ua/osvi

ta/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 

13 Історія 5-9 Історія України. 

Всесвітня історія 
5–9 класи 
НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 
 

2017 державна Оновлена програма 

укладена відповідно до 

наказів Міністерства 

освіти і науки України 

№ 52 від 13 січня 

2017 р. і № 201 від 

10 лютого 

2017 р//mon.gov.ua/ua/os

vita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 
14 Географія  ГЕОГРАФІЯ  6 –9 

класи Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-
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programi/navchalni-

programi-6-9-klas 

15 Основи 

правознавства 
9 Навчальна програма  

з основ правознавства  
для 9 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  
 

 

2016 державна //mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi- 9-klas 

16 Фізика 7,9 ФIЗИКА  7–9 класи 
Навчальна програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-7-9-klas 
17 Хімія 7,9 ХІМІЯ  7–9 класи 

Навчальна програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-7-9-klas 
18 Біологія 6-7,9 БІОЛОГІЯ   6–9 класи 

Навчальна програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2017  Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-6-9-klas 
19 Російська мова. 5-7  Російська мова 5–9 

класи Програмадля 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням 

українською мовою 

(початок вивчення з 1 

класу) 

2017 державна Програма затверджена 

Наказом Міністерства 

освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 
//mon.gov.ua/ua/osvita/za

galna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-5-9-klas 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
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Додаток 9 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ  ПРОГРАМ 

для реалізації варіативної складової  навчального плану 

 
№

 

з/

п 

Назва 

навчального 

предмета 
Клас 

Назва навчальної 
програми 

Рік та 

видавництво 

Тип 

(державна 

або 

регіональна) 

Ким дозволена до 

використання                

(ким затверджена) 

Школа ІІ ступеня 
1 Харківщи-

нознавство 

 

 
8 
 

 

Програма 

спецкурсу 

«Харківщинознавс

тво»                       

(авт.укладачі 

Грінченко 

О.І.,Губіна С.Л. 

2016 
КВНЗ 

«Харківська

кадемія 

неперервної 

освіти» 

регіональна «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

(протокол №4 від 

29.07.2016). 

2 Україно-

знавство                         
5-6 

 
Програма курсу  

за вибором   

«Українознавство  

5–11 класи»  
  

2014  
Київ 

ННДІУВІ 
 

державна Схвалено для 
використання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
(лист Інституту 
інноваційних техно-

логій і змісту освіти 
МОН України від 
03.07.2014   
N 14.1/12-Г-1058)  

3 Родинні 

фінанси             
5 Програма курсу за 

вибором   

«Родинні 

фінанси» 

2015 
Київ 

державна Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

комісією з економіки 

Науково-методичної 

ради з питань освіти 

МОН України лист 

Інституту інноваційних 

технологій і змісту 

освіти від  29.05.2015 №  

14.1/12-Г-328      
4 Фінансово-

грамотний 

споживач 

фінанси          

6 Програма курсу за 

вибором                                

« Фінансово-

грамотний 

споживач» 

2015 
Київ 

державна «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

комісією з економіки 

Науково-методичної 

ради з питань освіти 

МОН України лист 

Інституту інноваційних 

технологій і змісту 

освіти від  29.05.2015 №  

14.1/12-Г-328      
 



22 

 

5 Фінансова 

культура      
7 Програма курсу за 

вибором                                

« Фінансова 

грамотність » 

2015 
Київ 

державна «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

комісією з економіки 

Науково-методичної 

ради з питань освіти 

МОН України лист 

Інституту інноваційних 

технологій і змісту 

освіти від  29.05.2015 №  

14.1/12-Г-328      

 
6 Креслення           6-7 Програма курсу за 

вибором                

« Креслення» 

2013 державна «Рекомендовано 

Міністерством освіти і 

науки України».                      

Лист Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.11. 2013 №1/11-

17679. 

 
 

 

 

 

 

 

Додаток 10                                                      
                                            

                                                

                                            Витяг з протоколу № 1 

  засідання ради Володимирівського  навчально-виховного комплексу                                      

(закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти)                        

Красноградської районної ради Харківської області 

 

 від  19 .06.2019 

 

Присутні: 17 чоловік 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження  навчального плану  Володимирівського НВК на 2019/2020 

навчальний рік та розподіл годин варіативної складової  

СЛУХАЛИ: 

1. Виступ директора закладу Пономаренко Елли Василівни про зміст  

навчального плану на 2019/2020 навчальний рік та розподіл годин варіативної 

складової. 

   Навчальний план Володимирівського НВК  на 2019/2020 навчальний рік 

розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 
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середню освіту» ( зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», Концепції «Нова 

українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від 

14 грудня 2016 року № 988-р, Базового компонента  дошкільної  освіти,  

постанов  Кабінету  Міністрів  України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження  

Державного стандарту початкової освіти», від 20.04.2011 №462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 

23.11.2011  № 1392 «Про затвердження   Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти»,  Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та Державних санітарних 

норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних 

закладів та організації життєдіяльності дітей» (від 14.04.2016 № 563/28693)  

 3,4, 5, 6, 7  класи – з українською мовою навчання з вивченням російської. 

Навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. 

   Предмети та курси за вибором визначаються у межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також 

рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення. 

  З урахуванням інтересів та потреб учнів і батьків, а також можливостей 

закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Мельникова Н.О. про оцінювання спецкурсів та курсів за вибором. 

2. Бобровицька Т.В. про недоцільність проведення навчальної практики та 

навчальних екскурсій для учнів  3-7  класів у 2019/2020 навчальному році. 

3. Пономаренко О.І. з пропозицією подати на затвердження директору 

Володимирівського НВК  навчальний план на 2019/2020 навчальний рік. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендувати педагогічній раді закладу розподілити години варіативної 

складової відповідно до визначених профілів та освітніх запитів батьків та 

учнів. Спецкурси та курси за вибором -  з обов’язковим оцінюванням 

навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до 

документа про базову загальну середню освіту. 

2. Затвердити  навчальний план Володимирівського НВК на 2019/2020 

навчальний рік 

 

Голова ради НВК                           І.В.Воротнікова 

Секретар                                         О.І.Пономаренко 
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                                                                                                        Додаток 11 

 

Витяг з протоколу № 9 

засідання педагогічної ради                                                                         

Володимирівського  навчально- виховного комплексу                                                                                                                              

(закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти)                        

Красноградської районної ради Харківської області 

 

від 19.06.2019                                                              

 

Присутні: 14 чоловік 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про погодження  навчального плану  Володимирівського НВК  на 2019/2020 

навчальний рік та розподіл годин варіативної складової.  

СЛУХАЛИ: 

1. Виступ директора закладу Пономаренко Елли Василівни про зміст робочого 

навчального плану на 2019/2020 навчальний рік та розподіл годин варіативної 

складової. 

 Навчальний план розроблено на виконання законів України «Про освіту» (зі 

змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами),  «Про дошкільну освіту, 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 

Концепції «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету  

Міністрів  України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Базового компонента  

дошкільної  освіти,  постанов  Кабінету  Міністрів  України від 21.02.2018 № 87 

«Про затвердження  Державного стандарту початкової освіти», від 20.04.2011 

№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», 

від 23.11.2011  № 1392 «Про затвердження   Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти»,  Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та Державних санітарних 

норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних 

закладів та організації життєдіяльності дітей» (від 14.04.2016 № 563/28693)  

3, 4, 5, 6,7, класи – з українською мовою навчання з вивченням російської. 

Навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. 

   Предмети та курси за вибором визначаються у межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також 

рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення. 

   З урахуванням інтересів та потреб учнів і батьків, а також можливостей 

закладу. 
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 ВИСТУПИЛИ: 

1. Мельникова  Н.О. про оцінювання спецкурсів, курсів за вибором. 

2. Бобровицька Т.В. про недоцільність проведення навчальної практики  та 

навчальних екскурсій для учнів  3-7  класів у 2019/2020 навчальному році. 

3. Пономаренко О.І. з пропозицією подати на затвердження директору 

навчальний план на 2019/2020 навчальний рік 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Розподілити години варіативної складової відповідно до визначених профілів 

та освітніх запитів батьків та учнів. Спецкурси та курси за вибором -  з 

обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з 

даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.  

2. Не проводити навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів  3-7  

класів у 2019/2020 навчальному році. 

3.Затвердити навчальний план Володимирівського  НВК на 2019/2020 

навчальний рік. 

                    

 

 

 

Голова педагогічної ради НВК                         Е.В. Пономаренко 

 

 Секретар                                                             Ю.В. Лавренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


