
Освітні програми 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочого навчального плану Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Миколаївської міської ради Миколаївської 

області у 2017-2018 н.р. 

 

     Школа працює за навчальним планом школи п’ятиденного робочого 

тижня з російською мовою навчання. Навчально – виховний процес в школі 

організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. 

№778, Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова 

Кабінету міністрів України від 20.04.2011р. №462), Державних стандартів 

базової і повної загальної середньої освіти, затверджених постановами 

Кабінету міністрів України від 14.01.2004р. №24 та від 23.11.2011р. №1392,  

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.  

   Згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 315 від 

07.06.2017 робочий навчальний план складено: 

- для 1-4 класів за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 

№572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460, 

додаток №3. 

- для 5-9 класів  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409(в редакції наказу 

МОН України від 29.05.2014 № 664),із змінами згідно з наказом МОН 

України  від 12.12.2014 № 1465, додаток №2. 

- для 10,11класів універсального профілю за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 

№834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№657, додаток  №14. 

        У структурі школи функціонують : 

1)10А універсального профілю, профіль якого обрано згідно з побажаннями 

батьків та учнів. Згідно з побажаннями батьків та учнів , з метою більш 

якісної підготовки до ЗНО введено елективний курс з фізики «Цікава фізика» 

(за програмою В.Д.Шарко, лист ПТЗО від 09.02.2014 № 14.1/12-Г -143) . 

  З метою розвитку в учнів навичок критичного мислення, готовності до 

спокійного результативного обговорення проблем і спільного пошуку рішень 

щодо їх розв`язання введено курс за вибором «Кроки до порозуміння» (за 

програмою, схваленою Науково-методичною радою з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України ,протокол №1 від 20.01.2016, лист 

№2.1/12-Г-21 від 29.01.2016). 



  Введено факультативний курс « Стилістика сучасної української мови» 

(програма  Авраменко О.М., Чукіна В.Ф., лист ПТЗО від 02.07.2013 

№14.1/12-Г- 260) , завданням якого є формування в учнів навичок ефективної 

і толерантної комунікації, виховання потреби у вивченні рідної мови, поваги 

до української літературної мови). 

2) 11А універсального профілю, профіль якого обрано згідно з побажаннями 

батьків та учнів. Продовжено вивчення курсу за вибором з математики 

«Готуємось до ЗНО»  (за програмою курсу за вибором для загальноосвітніх 

навчальних закладів (авт.Апостолова Г.В.)  

В школі організовано інклюзивне навчання дітей з особливим освітніми 

потребами в 1А та 7А класах : 

- в 1 класі за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 

№572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460, 

додаток №3; Типовими навчальними планами початкової школи для 

дітей із затримкою психічного розвитку , затвердженими наказом 

МОНУ від 28.01.2014 №80 (із змінами, внесеними згідно з наказом 

МОНУ від 02.09.2016 №1065), додаток №11; 

- в 7 класі за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409(в редакції наказу 

МОН України від 29.05.2014 № 664),із змінами згідно з наказом МОН 

України  від 12.12.2014 № 1465, додаток №2; Типовими навчальними 

планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

для дітей із порушеннями опорно – рухового апарату у поєднанні з 

розумовою відсталістю,затвердженими наказом МОНУ від 09.04.2015 

№416, додаток №15. 

       Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не 

мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року 

за розкладом. Астрономія та екологія в 11 класі будуть вивчатися також за 

розкладом протягом навчального року.  

     В 5-9 класах згідно з побажаннями батьків та враховуючи наявне 

матеріально- технічне забезпечення обрано навчання з однією іноземною 

мовою - англійською. 

      У галузі «Мови і літератури» в початковій школі вивчатимуться: 

- 1 клас – «Навчання грамоти» ( 6 годин на тиждень)  ; 

- 2 клас - «Російська мова»( 3 години на тиждень), «Літературне 

читання» ( 3 години на тиждень); 

- 3-4 клас – «Українська мова» ( 2 години на тиждень), «Літературне 

читання» ( 2 години на тиждень), «Російська мова» ( 2 години на 

тиждень) , «Літературне читання» ( 2 години на тиждень) 

    У 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-му 

класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – 

інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 



  В 10 класі будуть вивчатися окремі курси алгебра (2 години) і геометрія (2 

години), в 11 класі – окремі курси алгебра (3 години) і геометрія (2 години) за 

рахунок варіативної складової. 

Предмет «Технології» (трудове навчання) в 10-11 класах викладатиметься за 

рівнем стандарту за навчальною програмою «Технології.10-11 класи» 

(авт.:А.І.Терещук та інші). Для предмета «Технології» обрано : 

-  для дівчат та хлопців10 класу модуль «Технологія дизайну предметів 

інтерьєру»; 

-  для дівчат та хлопців11 класу модуль «Технологія виготовлення 

листівок». 

Поділ класів на групи при вивченні інформатики, англійської мови, 

трудового навчання, предмету «Технології», фізичної культури в 10-11класах, 

предмету «Захист Вітчизни»  здійснюється відповідно до наказу МОНУ від 

20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 р. за №229/6517 .  

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. Враховуючи кадрове та матеріально-

технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі 

рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 29.05.2017 №5) 

обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: 

- легка атлетика; 

- волейбол; 

- гімнастика; 

- баскетбол; 

- футбол. 

 

 

Директор                                                                     Л.А.Чайкіна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник управління освіти 

Миколаївської міської ради 

___________ Г.І. Деркач 

__________________________ 

 

Навчальний план для 1-4 класів Миколаївської загальноосвітньої школи I – III 

ступенів №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області (додаток №3 до 

наказу МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом 

МОН України від 16.04.2014 №460) 

 

Освітні галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин  

на тиждень у класах 

1 2 3 4 

 

Мови і літератури 

Російська мова 6 6 5 5 

Українська мова 3 3 4 4 

Англійська мова 1 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 

Суспільствознавство Я у світі   1 1 

 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 

Образотворче 

мистецтво 

0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 

Інформатика  1 1 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров`я 1 1 1 1 

Фізична культура* 3 3 3 3 

Усього 19+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1 

Гранично допустиме навантаження на 

учня 

20 22 23 23 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

23 25 26 26 

Директор                                                  Л.А.Чайкіна 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник управління освіти 

Миколаївської міської ради 

___________ Г.І. Деркач 

__________________________ 

 

Навчальний план для 5-8 класів Миколаївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області (додаток № 2 до 

наказу МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 зі змінами, внесеними 

наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664)  

 

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин 

 на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Інваріантна складова 

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

Українська література 2 2 2 2 2 

Англійська мова 3 2 2 2 2 

Російська мова 3 3,5 2,5 2 2 

Інт.курс «Література» 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

  Всесвітня історія  1 1 1 1 

 Основи правознавства     1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1   

Образотворче мистецтво 1 1 1   

 Мистецтво    1 1 

Математика Математика 4 4    

 Алгебра   2 2 2 

 Геометрія   2 2 2 

Природознавство Природознавство 2     

 Біологія  2 2 2 2 

 Географія  2 2 2 1,5 

 Фізика   2 2 3 

 Хімія   1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 

 Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров`я 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом: 26,5+3 29+3 29,5+3 29,5+3 31+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження  28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 29,5 32 32,5 32,5 34 

 

 

Директор                                                                                              Л.А.Чайкіна 

 

 

 

 

 



 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник управління освіти 

Миколаївської міської ради 

___________ Г.І. Деркач 

__________________________ 

 
Навчальний план для 10 класу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області  (додаток №14 до 

наказу МОНУ  від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 № 657) 

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин 

 на тиждень у класах 

10А 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Російська мова 1 

Інтегрований курс «Література» 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта: правознавство  1 

Естетична культура Художня культура 0,5 

Математика Алгебра 2 

 Геометрія 1+1 

Природознавство Біологія 1,5 

Географія 1,5 

Фізика 3 

Хімія 1 

Технології Інформатика 1 

Технології 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом: 29,5+1 

                                                      Варіативна складова 

Додатковий час на факультативи, курси за вибором:  

Факультативний курс «Стилістика сучасної української мови» 1 

Курс за вибором «Кроки до порозуміння» 0,5 

Елективний  курс з фізики «Цікава фізика» 1 

Разом: 2,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 33 

 

Директор                                                                                              Л.А.Чайкіна 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник управління освіти 

Миколаївської міської ради 

___________ Г.І. Деркач 

__________________________ 

 

Навчальний план для 11 класу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області  (додаток №14 до 

наказу МОНУ  від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 № 657) 

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин 

 на тиждень у класах 

11А 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Російська мова 1 

Інтегрований курс «Література» 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Економіка 1 

Людина і світ 0,5 

Естетична культура Художня культура 0,5 

Математика Алгебра 2+1 

 Геометрія 1+1 

Природознавство Астрономія 0,5 

Біологія 1,5 

Фізика 3 

Екологія 0,5 

Хімія 1 

Технології Інформатика 2 

Технології 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом: 30,5+2 

                                                      Варіативна складова 

Додатковий час на факультативи, курси за вибором  

Курс за вибором «Готуємось до ЗНО» 1,5 

Разом: 1,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Усього (без урахування поділу класів на групи) 34 

 

Директор                                                                                              Л.А.Чайкіна 

 

 

 

 



 

 

 



 
Індивідуальний навчальний план 

Шубіной Анастасії Андріївни, 

учениці 7А класу ( з інклюзивним навчанням) 

Освітні галузі Навчальні  предмети Кількість годин 

 на тиждень у класах 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 2,5 

Українська література 2 

Англійська мова 2 

Російська мова 2,5 

Інт.курс «Література» 2 

Суспільствознавство Історія України 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика  4 

Природознавство Природознавство 2 

 

 Географія 2 

 Фізика і хімія в побуті 2 

             Технології Трудове навчання 1 

 Інформатика 1 

Здоров`я і фізична 

культура 

Основи здоров`я 1 

Фізична культура 3 

Разом: 27+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження  30 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 30 

 

 

Директор                                                                                              Л.А.Чайкіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


