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Пояснювальна записка до річного навчального плану 

Володимирівської гімназії  Наталинської сільської ради  

Красноградського району Харківської області 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

І. Загальні засади 

 

Річний навчальний план розроблено на виконання законів України «Про 

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

освіту» (зі змінами),«Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (зі змінами),  Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 року     № 87 (зі змінами),постанови   Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової 

освіти», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року 

№1392 (зі змінами),Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України                          

від 24.03.2016 року № 234, Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 25.09.2020 року № 2205;наказів Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 08.10.2019 року № 

1272 «Про затвердження типових освітніх  програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти», від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження 

типових освітніх  програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», 

листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 року №1/9-455 

«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 року 

№1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,від 02.09.2016 

року №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах»; листа Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти від 26.07.2010 року №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну 

діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», освітніх програм 

Володимирівської гімназії для    1-2 класів, 3-4 класів, 5-9 класів, схвалених 

педагогічною радою від 04.06.2021 року (протокол № 11), Статуту закладу, для 

забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та 

варіативної складових змісту дошкільної та загальної середньої освіти. 

Річний навчальний план складено: 

                  - для різновікової групи дошкільного підрозділу -  за програмою 

«Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України                          від 

23.07.2020 року №1/11-4960);  

              - для 1-2 класів - за Типовою освітньою програмою розробленою під 

керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272; 
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              - для 3-4 класів - за Типовою освітньою програмою розробленою під 

керівництвом Савченко О.Я. 3-4 клас, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273; 

             - для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 року № 405 (таблиця 12); 

Тип закладу освіти та його структура відповідно до статуту: гімназія. 

 Структура закладу освіти - гімназія складається з двох підрозділів: 

дошкільного та шкільного.  

 Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти 

дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти.  

 Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої 

підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої 

освіти.  

Кількість здобувачів освіти у закладі  – 43. 

Кількість здобувачів освіти у дошкільному підрозділі в різновіковій групі – 12. 

Кількість здобувачів освіти по класах: 

1 клас – 5 

2 клас – 5 

3 клас – 0 

4 клас – 6 

5 клас – 5 

6 клас – 5 

7 клас – 6 

8 клас – 7 

9 клас – 4 

Мова навчання – українська. 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

 

За навчальним планом дошкільного підрозділу 

 В освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності 

дітей: особистісно-орієнтовані, диференційовані, інтегровані, комплексні, 

комбіновані, групові, індивідуальні, фронтальні, міні-заняття, ігри, самостійна 

художня діяльність, індивідуальна робота, спостереження, свята, розваги. 

Форми роботи визначає вихователь. Життєдіяльність дітей наповнюється 

цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому 

орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального 

впливівна особистість  є психологічний вік дитини та її життєвий досвід. 

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в 

молодшій групі не перевищує двох, у старшій – трьох організованих 

навчальних занять.Організована навчально-пізнавальна діяльністьдітей у формі 

занять планується переважно на першу половину дня. Допускається проведення 

деяких  занять у другій половині дня. Це можестосуватися занять з фізичної 

культури, образотворчої діяльності тощо. Такий підхід дозволяє більш 
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рівномірно розподілити інтелектуальні, психоемоційні й фізичні навантаження 

на дітей упродовж дня, ефективніше використати періоди максимально високої 

розумової активності й працездатності для засвоєння складнішого 

програмового матеріалу, підвищення продуктивності інтелектуальної 

діяльності.         

У середині та наприкінці занять, що потребують високого 

інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться 

фізкультурні хвилинки. Після денного сну діти   відвідують гуртки. Тривалість 

проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.  

Фізичне виховання дітей у дошкільному підрозділі складається з: ранкової 

гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного 

характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, 

фізкультурних пауз між заняттями;фізкультурних комплексів під час денної 

прогулянки. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводяться 

з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці: від 3 до 4 років -              

15-20 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років – 25-30 

хвилин.  

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше 

трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються 

педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших 

факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури проводять фізкультурні 

комплекси під час денної прогулянки.   

За навчальним планом  

закладу загальної середньої освіти 

На виконання ст. 10, 11, 21, 44 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту 

початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої 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 Типових освітніх програм 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, факультативи, індивідуальні заняття. 

 

Інваріантна складова 

1 клас 

Мовно-літературна освітня галузь 

Реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти» 

1-4 класи 

Громадянська та історична,  

соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі 

Реалізуються через інтегрований курс «Я досліджую світ». 

 

Технологічна освітня галузь 

Реалізується через навчальні предмети «Дизайн і технології» та інформатика. 
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Мистецька освітня галузь 

Реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне 

мистецтво». 

5-6 класи 

Освітня галузь «Суспільствознавство» 

У 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)»; 

у 6-му класі вивчається інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

1-9класи 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навчального навантаження учнів. 

7-9 класи 

Освітня галузь «Математика» 

У 7-9 класах реалізується навчальними предметами «Алгебра» та «Геометрія»; 

 

Розподіл годин варіативної складової 

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, години 

варіативної складової розподілено так: 

у початковій школі, з метою: рівного доступу до якісної освіти, для 

здійснення корекційної роботи з окремих тем вводяться індивідуальні заняття  

для учнів 1,2,4 класів по 1годині. 

в основній школі, з метою: 

- створення умов для формування соціальних і громадянських 

компетентностей учнів, що передбачає виявлення ними особистої гідності, 

вмінь і навичок безпечної поведінки та громадянської позиції у 7 класі 

класах водиться вивчення факультативного курсу «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»  0,5 години; 

- виховання патріота,  громадянина української держави,  свідомого 

державотворця, творчої особистості,  вводиться курс за вибором 

«Українознавство»  0,5 годин у 5 класі, 1 година в 6 класі та 0.5 годин у 7 класі 

- з метою підвищення рівня фінансової грамотності учнів 5-8  класів шляхом 

ознайомлення з основами управління родинними та власними фінансами, 

формування навичок раціонального використання фінансових ресурсів родини, 

вводиться курс за вибором по 1 годині:  «Родинні фінанси» - 5 клас , 

«Фінансово-грамотний споживач»-6 клас, «Фінансова культура» -7 клас,                       

« Прикладні фінанси »- 8 клас; 

- набуття учнями практичних креслярських навичок вводиться спецкурс 

«Креслення» у 8-9 класах – по 1 годині з обов’язковим оцінюванням 

навчальних досягнень учнів; 

- знизення агресивністі дітей, прищепити навички мирного розв‘язання 

конфліктних ситуацій, познайомити з елементами шкільної медіації 
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(посередництва в розв‘язанні конфліктів) і переговорним процесом вводиться 

факультатив «Культура добросусідства» у 5 класі -0,5 годин та 1 година у 6 

класі; 

- поглиблення пізнавального інтересу учнів до Української держави, 

рідного краю, розвитку краєзнавчого руху на Харківщині, виховання в 

учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної 

спадщини запроваджено спецкурс «Харківщинознавство», який 

вивчатиметься в 8 класі -1година, 0,25 години в 9 класі на одного учня                    

( індивідуальне навчання) з обов’язковим оцінюванням навчальних 

досягнень учнів. 

 

Для збільшення обсягу часу на вивчення предметів  інваріантної складової  з 

варіативної частини визначені години і сумарна кількість годин становить: 

№ 

з/п 

Предмет Клас Кількість  

годин з 

інваріантної 

складової 

Кількість  

годин з 

варіативної 

складової 

Сумарна 

кількість 

1 Українська мова 5 3.5 0,5 4 

2 Українська мова 6 3.5 0,5 4. 

3 Українська мова 7 2.5 0,5 3 

 

Навантаження, виражене десятковим дробом, буде здійснюватись потижнево: 

 

1. Предмети інваріантної та варіативної складової 

 

Клас Предмет  Кількістьгодин 

на тиждень 

 

 

 

на  

 

 

 

 

 

 

 

 

тиждень 

1,3 

тиждень 

2,4 

тиждень 

5 Українознавство 0,5 +  

5 Культура добросусідства 0.5  + 

7  Українознавство 0,5 +  

7 Хімія 1,5  + 

8  Історія України 1,5 +  

8 «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»   
0,5  + 

 

Гранично допустиме навантаження в І та II семестрах однакове. 

 

 

ІІІ. Структура навчального року 

 

Навчальний  рік  у  дошкільному  підрозділі  починається  01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року.  З 01 червня до 31 серпня  у  

дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей. 

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не 

проводяться, складає 115 днів: осінні – 5 календарних днів, зимові – 13 
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календарних днів, весняні – 5 календарних днів, літні – 92 календарних дні. У 

період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-

естетична робота.      

Канікули проводяться орієнтовно в такі терміни: 

- осінні– з 25 жовтня по 29 жовтня 2021 року;  

- зимові – з 30 грудня 2021 року по 11 січня 2022 року; 

- весняні – з 28 березня по 01 квітня 2022 року;  

- літні – з 01 червня по 31 серпня 2021 року.  

         Тривалість спеціально організованих фронтальних занять у різновіковій 

групі становить: 

- молодший вік – 15 хвилин; 

- середній вік – 20 хвилин. 

- старший вік – 25 хвилин. 

          Відповідно до пункту 3 статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» 2021/2022 навчальний рік у шкільному підрозділі 

розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.  

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:    

І семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2021 року – 79навчальних днів. 

ІІ семестр – з 10 січня по 06 червня 2022 року – 96навчальних днів. 

Канікули проводяться орієнтовно в такі терміни: 

- осінні– з 23 жовтня  по 31 жовтня 2021 року – 9 календарних днів;         

- зимові – з 30 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року – 11календарних днів;  

- весняні – з 25 березня по 03 квітня 2022 року – 10 календарних днів. 

    Для учнів 1 класу проводяться додаткові канікули з 14 по 18 лютого 2021 

року (орієнтовно). 

У випускних 4 та 9 класах проводиться державна підсумкова атестація 

навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинного законодавства 

України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 

Тривалість уроків становить: 

- у 1-х класах – 35 хвилин; 

- у 2-4-х класах – 40 хвилин; 

- у 5-9-х класах – 45 хвилин. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» (ст.12, п.2). 

Заклад освіти працює за 5-денним робочим тижнем. 

 
 

Директор гімназії                                       Елла  ПОНОМАРЕНКО 
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                                                                                        Додаток 1 

                                                                                        складений відповідно  

       до програми «Дитина» 

       (лист Міністерства освіти і 

       науки України від 23.07.2020 року              

       №1/11-4960) 

 

 

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень  

 для молодшої, середньої та старшої груп дошкільного підрозділу 

 

Види діяльності  

за освітніми лініями 

Кількість занять на тиждень 

Молодша 

група (від 3  

до 4 років) 

Середня 

група (від 4  

до 5 років) 

Старша група 

(від 5 до 6 (7) 

років) 

Ознайомлення із соціумом         2 2 3 

Ознайомлення з природним довкіллям           1 1 2 
Художньо-продуктивна діяльність: 

музична  

образотворча   

театральна 

 

2 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

Логіко-математичний розвиток      1  1 2 

Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування* 

 

3 

 

3 

 

3 

Здоров’я та фізичний розвиток** 3 3 3 

Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15 

Додаткові освітні послуги на вибір 

батьків *** 

 

          2 

 

2 
 

2 

    

    

Максимальна кількість занять на 

тиждень 

 

14 

 

16 

 

20 
Навчальне навантаження на тиждень  на   

дитину (в  астрономічних  годинах) 

3,25 4,7 7,1 

Максимально допустиме  навчальне 

навантаження на тиждень  на   дитину (в  

астрономічних  годинах)  

3,5 5,3 8,3 

* Вивчення художньої літератури здійснюється за рахунок занять з розвитку мовлення і культури мовленнєвого 

спілкування. 
** Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження  на дітей. 

*** Заняття з додаткових освітніх послуг на вибір батьків проводяться за рахунок робочого часу вихователів у 

другій половині дня. 

 

 

 

Директор гімназії                                      Елла ПОНОМАРЕНКО 
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Додаток 2 

складений відповідно до Типового 

навчального плану Типової 

освітньої програми розробленою 

під керівництвом Савченко О.Я. 

1-2 клас, затверджену наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 08.10.2019 № 1272 

Навчальний план 

для 1-2 класів з українською мовою навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор гімназії                                    Елла  ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

1 2 

Навчання грамоти 7 - 

Українська мова - 3,5 

Читання - 3,5 

Іноземна мова (англійська) 2 3 

Математика 4 4 

Я досліджую світ 3 3 

Дизайн і технології 1 1 

Інформатика - 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Фізична культура 3 3 

Разом 22+1 24 

Варіативна складова - 1 

Курси за вибором - - 

Індивідуальні заняття 1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

20 22 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 25 
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Додаток 3 

складений відповідно до Типового 

навчального плану Типової 

освітньої програми розробленою 

під керівництвом Савченко О.Я. 

3-4 клас, затверджену наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 08.10.2019 № 1273 

Навчальний план 

для 4  класу з українською мовою навчання 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Директор гімназії                                   Елла ПОНОМАРЕНКО 

 
 
 

 
 
 
 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

4 клас 

Українська мова 3,5 

Літературне читання 3,5 

Іноземна мова (англійська) 3 

Математика 5 

Я досліджую світ 3 

Дизайн і технології 1 

Інформатика 1 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізична культура 3 

Разом 25 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором - 

Індивідуальні заняття 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

23 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

26 
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Додаток 4 

складений відповідно до таблиці 12 Типової 

освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки  від 

20.04.2018 № 405 

Навчальний план для 5-9 класів з навчанням українською мовою 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

5 6 7 8  
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 
Українська література  2 2 2 2 
Іноземна мова (німецька) 3 2 2 2 
Російська мова 2 2 2 2 
Зарубіжна література 2 2 2 2 
Історія України  (Вступ до історії)  1 - - - 
Історія України  - 1 1 1,5 
Всесвітня історія - 1 1 1 
Основи правознавства - - - - 
Музичне мистецтво 1 1 1 - 
Образотворче мистецтво 1 1 1 - 
Мистецтво - - - 1 
Математика 4 4 - - 
Алгебра - - 2 2 
Геометрія - - 2 2 
Природознавство 2 - - - 
Біологія - 2 2 2 
Географія - 2 2 2 
Фізика - - 2 2 
Хімія - - 1,5 2 
Трудове навчання 2 2 1 1 
Інформатика 1 1 1 2 
Основи здоров’я 1 1 1 1 
Фізична культура 3 3 3 3 

Разом 28,5 30,5 32 32,5 

Варіативна складова 2,5 3,5 3 3,5 

Українська мова 0,5 0,5 0.5 - 

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

 1   

Курс за вибором «Фінансова культура»   1  

Курс за вибором «Прикладні фінанси»    1 

Курс за вибором «Креслення»   1 1 

Курс за вибором «Українознавство» 0,5 1 0,5  
Спецкурс «Харківщинознавство» - - - 1 
Курс за вибором «Культура добросусідства» 0,5 1   
Факультативний курс «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 
   0,5 

Гранично допустиме навчальне  

навантаження на учня 
28 31 32 33 

Всього (без урахування  поділу класів на 

групи) 
31 34 35 36 

 
Директор гімназії                                          Елла  ПОНОМАРЕНКО 
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Додаток 5   

складений відповідно до таблиці 1 

Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня 

(наказ Міністерстваосвіти і науки                                        

Українивід 20.04.2018 № 405)  

Положення про індивідуальну форму         

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,                                                                                                                                                        

(наказ Міністерстваосвіти і науки Українивід  

12.01.2016  №8) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                                                                                                    

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

для 9 класу 
(4 учні, індивідуальна форма навчання) 

 

 

 

 

Директор гімназії                           Елла  ПОНОМАРЕНКО 

 

Навчальніпредмети 

9клас - кількість  годин   

на  тиждень  на одного учня 

 1 

учень 1  

2 

учень 

3 

учень 

4 

учень 

Всього 

Українськамова 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Українськалітература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Зарубіжналітература 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Російська мова 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Іноземнамова  (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 

ІсторіяУкраїни 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Всесвітняісторія 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 

Трудовенавчання 0.25  0.25  0.25  0.25  1 

Фізична культура 0.5  0.5  0.5  0.5  2 

Основиздоров’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 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

річного навчального плану Володимирівської гімназії 

для вивчення предметів інваріантної складової 

в 2021/2022 навчальному році 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас Назва навчальної 

програми 

Рік та  

видавництво 

 

Тип  Нормативно-

правове 

забезпечення 

(ким дозволена 

до використання 

та ким і коли 

затверджена) 

1 Українсь

ка мова. 

1 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 1 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

3 Математика 1 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затверджена 

наказом 

Міністерств

а 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

4 Я 

досліджую 

світ 

1 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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5 Англійсь

ка мова 

1 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

6 Дизайн і 
технології 

1 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       1 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 1 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 1 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) 

10 Українсь

ка мова. 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 

№268) 

11 Читання 2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 
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12 Математика 2 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

13 Я 

досліджую 

світ 

2 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

14 Англійсь

ка мова 

2 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

1-2 клас 

 

2018 

Київ ТД 

«Освіта- 

Центр плюс» 

державна затвердже

на 

наказом 

Міністерс

тва 

освіти і науки 

України від 

21.03.2018 № 

268) 

15 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) 

16 Мистецтво       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) 

17 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) 
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18 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) 

19 Українсь

ка мова. 

4 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  

3-4 клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

20 Читання 4 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я. 

3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

21 Математика 4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  

3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

22 Я 

досліджую 

світ 

4 Типова освітня 

програма 

розроблена під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  

3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

23 Англійсь

ка мова 

4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  

3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерств

а 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

24 Дизайн і 
технології 

4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  
3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

08.10.2019 

№1273 

http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
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25 Мистецтво       4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  
3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 
освіти і науки 
України від 
08.10.2019 
№1273 

26 Інформатика 4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  
3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена 

наказом 

Міністерства 
освіти і науки 
України від 
08.10.2019 
№1273 

27 Фізкультура 4 Типова 

освітня 

програма 

розроблена 

під 

керівництвом 

Савченко О.Я.  
3-4клас 

2019 
Офіційний 

державний сайт  

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна затверджена          

наказом 

Міністерства 
освіти і науки 
України від 
08.10.2019 
№1273 

28 Українсь

ка мова. 

5-8 УКРАЇНСЬКА 
МОВА 

5–9 

класи 

Програм

а для 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

2017 
Офіційний 

державний 
сайт  

Міністерства 
освіти і науки 

України 

//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 

 

29 Українська 
література 

     5-8 УКРАЇНСЬКА 
ЛІТЕРАТУРА 5–9 
класи Програма 
для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 
державний 

сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Оновлення 
програми 
відповідно до 
наказів 
Міністерства 
освіти і 
науки України No 
52 від 
13.01.2017 р та 
№201від10.02.201
7р. 

30 Математика 5-6 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 
Навчальна 
програма 
для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 
державний 

сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
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31 Алгебра 7-8 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 
Навчальна 
програма 
для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 
державний 

сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

32 Геометрія 7-8 МАТЕМАТИКА 
5–9 класи 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

33 Природознав

ство 

5 ПРИРОДОЗНАВСТ
ВО         5клас 
Програма для 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

34 Німецька мова 5-8 Навчальні 

програми з 

іноземних мов 

для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів і 

спеціалізованих 

шкіл із 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 
5 –9 класи 
 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

35 Основи 

здоров´я 

5-8 ОСНОВИ 
ЗДОРОВ'Я 

5 –9 класи 

Програма для 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
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36 Зарубіжна  

література 

5-8 
За 
програма для 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 5–9 

класи 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна 
Оновлення 

програми 

відповідно до 

наказу № 201 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

13.01.2017 р. та 

наказу 

№201 

від10.02.2017 

37 Інформатика   5-9 Програма курсу 
ІНФОРМАТИКА 
5 –9 
класи 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

38 Музичне 
мистецтво 

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

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

39 Образотворче 
мистецтво 

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

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

40 Трудове 
навчання 

5-9 ТРУДОВЕ 
НАВЧАННЯ 
5–9 класи 
Програма для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

41 Фізична 
культура. 

5-9 НАВЧАЛЬНА 
ПРОГРАМА 
З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ 
для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 
5–9 класи 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
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42 Історія 5-9 Історія України. 
Всесвітня історія 
5–9 класи 
НАВЧАЛЬНА 
ПРОГРАМА 
для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Оновлена 
програма 
укладена 
відповідно до 
наказів 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
№ 52 від 13 січня 
2017 р. і № 201 
від 
10 лютого 

43 Географія 6-9 ГЕОГРАФІЯ 6 –9 
класи Навчальна 
програма для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 
затверджена 
Наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
від 07.06.2017 № 
804 

44 Основи 

правознавства 

9 Навчальна 
програма 

з основ 

правознавства 

для 9 класу 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

 

 

 

2016 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 

 

45 Фізика 7-9 ФIЗИКА 7–9 

класи 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

 

 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

46 Хімія 7-9 ХІМІЯ 7–9 

класи 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

47 Біологія 6-9 БІОЛОГІЯ 6–9 

класи Навчальна 

програма 

для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

 

 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

     державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 
 

http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://www.mon/
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Директор гімназії                                      Елла  ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Російська 
мова. 

5-7 Російська мова 

5–9 класи  

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою (початок 

вивчення з 1 

класу) 

 

2017 
Офіційний 

державний сайт  
Міністерства 
освіти і науки 

України 
//mon.gov.ua 

державна Програма 

затверджена 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 

 

http://www.mon/
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Додаток 7 

 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

річного навчального плану Володимирівської гімназії 

для вивчення предметів варіативної складової  

у 2021/2022 навчальном уроці 

 
№ 

з/

п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас Назва навчальної 

програми 

Рік та  

видавниц

тво 

 

Тип 

 (державна або 

регіональна) 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

(ким дозволена 

до використання 

та ким і 

колизатверджен

а) 

1 Харківщинозна

вство 

 
8-9 

Програма 

спецкурсу 

«Харківщинознав

ство» 
(авт.укладачі 

Грінченко 

О.І.,Губіна 

С.Л. 

2016 

КВНЗ 

«Харків

ська 

кадемія

неперер

вної 

освіти» 

регіональна «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах» 

(протокол 

№4 від 

29.07.2016). 

2 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 

3 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 
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технологій і 
змісту 
освіти від 
29.05.2015 № 
14.1/12-Г-328 

4 Фінансова 

культура 

7 Програма курсу 

за вибором 

« Фінансова 

грамотність » 

2015 
Київ 

державна «Схвале

но для 

викорис

тання у 

загальн

оосвітні

х 

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 

5 Прикладні 

фінанси 

8 Програма курсу 

за вибором 

Прикладні 

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-331      
 

6 Креслення  
7-
8 

Програма курсу 

за вибором 

« Креслення» 

2013 
 

державна «Рекомендовано 

Міністерством 

освіти і науки

 

України». 

Лист

 Міні

стерства освіти 

і науки України 

від   19.11.   

2013№1/11- 
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17679. 

7 Факультативний   

курс  
«Особиста 

гідність. Безпека 

життя. 

Громадянська 

позиція» 

8 Навчальна 

програма 

факультативу 

«Особиста 

гідність. Безпека 

життя. 

Громадянська 

позиція» 

Автор: Петрочко 

Жанна Василівна 

Київ, 

2017 

державна  Програма 

схвалена 

Міністерством 

освіти і науки 

(протокол № 3 

від 16 червня 

2017 р.) 

8 Курс за вибором 
«Українознавство» 

5-7 Програма 

курсу за 

вибором 
«Українознавств

о 5–11 класи» 

2014 
Київ 

ННДІ

УВІ 

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) 

9 Курс за вибором 

«Культура 

добросусідства» 

 Інтегрована 

програма 

«Культура 

добросусідства» 

для закладів 

освіти 

Колектив авторів 

під керівництвом 

М. А. Араджионі, 

кандидата 

історичних наук, 

провідного 

наукового 

співробітника 

Інституту 

сходознавства 

ім. А. Ю. 

Кримського 

Національної 

академії наук 

України 

 

державна Програма 

схвалена до 

використання 

в освітніх 

закладах 

України 

(лист ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 

22.1/12-Г-366 

від 15.06.2018 

р.) 

 

 

 
 
 

Директор гімназії                                         Елла  ПОНОМАРЕНКО 
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Додаток 8 

Витяг з протоколу № 1 

засідання ради Володимирівської гімназії від 27.08.2021 

Присутні: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження річного навчального плану ради Володимирівської гімназії 

Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області на 

2021/2022 навчальний рік та розподіл годин варіативної складової. 

СЛУХАЛИ: 

      1.Пономаренко Е.В., директора закладу, про зміст річного навчального 

плану на 2021/2022 навчальний рік та розподіл годин варіативної складової. 

      Річний навчальний план розроблено на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, 

листів Міністерства освіти і науки України.  Заклад освіти працює за 5-денним 

робочим тижнем. Предмети та курси за вибором,факультативи  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, на підставі проведених у лютому-березні 2021 року досліджень щодо 

вивчення нахилів та інтересів учнів, з метою первинної профілізації учнів, для 

кращого засвоєння предметів інваріантної складової, було здійснено розподіл 

годин. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Алєксєєва В.С., з пропозицією погодити річний навчальний план на 

2021/2022 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Рекомендувати педагогічній раді закладу розподілити години варіативної 

складової відповідно до  освітніх запитів батьків та учнів. 

2.Погодити  річний навчальний план Володимирівської гімназії Наталинської 

сільської ради Красноградського району  Харківської області на 2021/2022 

навчальний рік. 
 

 

 

Голова ради закладу                                                 Валентина Алєксєєва  
 

Секретар                                                                    Олександр Пономаренко 
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Додаток  9 

 

Витяг з протоколу № 12 

засідання педагогічної ради ради Володимирівської гімназії від 27.08.2021 

Присутні: 

Голова - Пономаренко Е.В. 

Секретар - Сябро-Нечипоренко І.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про погодження річного навчального плану ради Володимирівської гімназії 

Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області на 

2021/2022 навчальний рік та розподіл годин варіативної складової. 

2. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2021/2022   

навчальному році. 

3. Про впровадження та оцінювання факультативів у 2021/2022 навчальному році. 

  1. СЛУХАЛИ: 

  Пономаренко Е.В.   директора закладу, про зміст річного навчального плану на 

2020/2021 навчальний рік та розподіл годин варіативної складової. 

      Річний навчальний план розроблено на виконання Законів України «Про освіту», 

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

дошкільну освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас), від 20.04.2011 

№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» - для 2-

4 класів, від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» – для 5-10-х класів, Державних санітарних правил і 

норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); наказів Міністерства освіти і 

науки України  від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності 

груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого 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»,  від 01.08.2013 №678 «Про затвердження Державних санітарних норм та 

правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та 

організації життєдіяльності дітей», від 17.08.2012 №921 «Про внесення зміни до 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.02.2002 №128», від 20.04.2015 № 

446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину 

у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  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»,  від 20 квітня 2018 року № 406 листів Міністерства 

освіти і науки України від  22.05.2018 №1/9-332 «Щодо затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»; 

освітніх програм Вололимирівської гімназії   для 1-2 класів, 3- 4 класів, 5-9 класів, 
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схвалених педагогічною радою від 04.06.2021, протокол № 11.  Заклад освіти 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. 

 ВИСТУПИЛИ: 

Пономаренко О.І. з пропозицією погодити  річний  навчальний план на 2021/2022 

навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Погодити річний навчальний Володимирівської гімназії Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської області на 2021/2022 навчальний рік. 

До  20.08.2021 

2.Подати на затвердження директору  гімназії робочий  навчальний план 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

СЛУХАЛИ: 

 Мельникову Н.О., заступника директора з НВР про проведення навчальних екскурсій 

та навчальної практики в 2021/2022 навчальному році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Бобровицька Т.В. з пропозицією щодо недоцільності проведення навчальних 

екскурсій та навчальної практики у 2021/2022 навчальному році для учнів 5-8 класів. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Навчальні екскурсії та навчальну практику у 2020/2021 навчальному році для  5-8 

класів не проводити.  

СЛУХАЛИ: 

Мельникову Н.О., заступника директора з НВР про оцінювання факультативів у 

2021/2022 навчальному році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Сябро-Нечипоренко І.М., з пропозицією у 2021/2022 навчальному році. 

не оцінювати факультативи.  

УХВАЛИЛИ:  

1.У 2021/2022 навчальному році не оцінювати факультативи та записувати зміст їх 

проведення в класному журналі на окремій сторінці згідно рекомендацій (Наказ МОЗ 

№2205 від 25.09.2020.  Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти , Наказ 

набирає чинності з 01 січня 2021 року , Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 ,Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394) 
 

 

 

Голова педагогічної ради                                   Елла Пономаренко 

 

Секретар                                                           Ірина Сябро-Нечипоренко 

 

  


