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Пояснювальна записка 
до робочого навчального плану загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №9 

міста Новограда – Волинського Житомирської області 

на 2021 - 2022 навчальний рік 

І. Загальні засади 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9  міста Новограда – Волинського Житомирської 

області  забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає 

можливість учням розкрити індивідуальні творчі здібності і обдарування та сприяє  їх 

реалізації. 
Робочий навчальний план враховує основні вимоги  Законів України:  

- «Про освіту» 

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

 - «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», - постанови  Кабінету  

Міністрів України  від 20.04.2011  № 462  «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти»; 

  -  постанови  Кабінету  Міністрів України  від 21.02. 2018 № 87  «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти»;  

- постанови  Кабінету  Міністрів України  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);  

  -  наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за  

 № 229/6517;  

        - наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про 

внесення зміни до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794; 

      -  наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до  деяких наказів»;    

      -  наказу МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до  деяких наказів 

МОН»; 

      - наказу МОН України  від 21.03.2018 № 268 « Про затвердження типових освітніх та 

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

     - наказу МОН України  від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»; 

      - наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»; 

     - наказу МОН України  від 20.04.2018 № 406 « Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; 

     - наказу МОН України  від 20.04.2018 № 408 « Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; 

 

 

 



Робочий навчальний план складено: 

     -  для 1-4- х класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої 

освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН 

України від 21.03.2018  № 268 – додаток 1; 

           - для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 ( таблиця 10) 

       - для 10-х-11-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти   ІІІ ступеня, затвердженими наказом  МОН України від 20.04.2018 № 408, (таблиця 2). 

 10- А, 11-А - універсальні класи. Навчання здійснюється з урахуванням матеріально–

технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення школи, навчальних інтересів 

учнів та  побажань батьків.  

  Мова навчання у школі – українська; шкільна мережа становить 21 клас, орієнтовна кількість 

учнів - 568 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів. 

Робочі навчальні плани 1-11 класів включають інваріантну частину, сформовану на 

державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – 

технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів. 

 Робочий навчальний план  для учнів 1-х, 2-х, 3-х класів  складено відповідно до 

Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під 

керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018  № 268.   

 У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко 

вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст 

програми має потенціал для формування у здобувачів ключових компетентностей; спільним 

для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, 

ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з 

іншими особами.  

 Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої 

програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.  

 Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель 

визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

 Робочий навчальний план  для    4-х класів   - відповідно до  Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженої наказом МОН України 

від 20.04.2018  № 407 

 ( таблиця 1)   відповідно до якої освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових 

особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова 

(мова і читання)", "Іноземна мова". 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі 

предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи 

здоров'я" та "Фізична культура".  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та 

"Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і 

"Музичне мистецтво" . 



Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою  Кабінету 

Міністрів України від  20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів). 

  Робочий навчальний план для учнів 5 – 9-х класів   складено за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН 

України від 20.04.2018  № 405 ( таблиця 12).  Інваріантна складова робочого навчального 

плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» 

в 5 класі   вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс « 

Всесвітня історія. Історія України». В межах галузі «Мистецтво» музичне мистецтво та 

образотворче мистецтво будуть викладатися в 5-7 класах окремими курсами по 1 год. , у 8  по 

0, 5 год., у 9 класах - інтегрований курс «Мистецтво». 

 Робочий навчальний план для учнів 10-х, 11-х класів  складено за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом  МОН 

України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2). Інваріантна складова робочого навчального плану 

для 10 класу включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного 

стандарту  повної загальної середньої освіти 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується 

вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що 

вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку  обрано два предмети 

(«Інформатика», «Технології», які вивчатимуться в 2021-2022 навчальному році 

(універсальний клас).  

 Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на 

проведення факультативних занять. 

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження 

розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього 

показника. 

Облік факультативних занять проводиться в окремому журналі із зазначенням складу групи, 

яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться. 

   Зміст варіативної складової конкретизований з урахуванням індивідуальних освітніх потреб 

учнів. 

 

Розподіл годин варіативної складової в 1-4-х класах 

1-й клас. 1година з варіативної складової виділяється на українську мову для того, щоб 

на уроках навчання грамоти можна було спланувати спарені уроки читання і письма (на 

читанні вивчається нова буква, на письмі діти вчаться її писати). 

2-й клас. 1година з варіативної складової виділяється на українську мову 

3-й клас. 1 година з варіативної частини виділяється на українську мову і 1 година на 

урок математики. 

4-й клас. 1 година з варіативної частини виділяється на українську мову з і 1 година на 

проведення спецкурсу «Я люблю читати». 

У 1-х, 2-х, 3- х і 4-х класах на проведення уроків фізичної культури виділено – 

 2 год., а на проведення уроків ритміки – 1 год. 

     

Розподіл годин варіативної складової в 5-9 класах. 

У 5-х і 6-х класах 0,5 год. виділяється на навчальний предмет «Українська мова», у 6-х 

класах 1 год. -  на навчальний предмет «Математика»; 

 У 5-х по 2 год. з варіативної частини виділяється на факультативи з історії (2 год), 

фізкультури (1 год.), української мови (1 год.) 



У 6-х по 2 год. з варіативної частини виділяється на факультативи з географії (1 год.), 

математики (1год.), української мови (1год), основ здоровя (2 год.), фізкультури (1 год.). 

У 7-х класах варіативна складова – 3 год. , 1,5 год. (по 0,5 у кожному класі) виділено 

для проведення уроків української мови та хімії, і по 2 год.  на проведення факультативних 

занять з англійської мови (1 год), основ здоровя (1 год.), географії (2 год). 

У 8-х класах варіативна складова – 3,5 год. З них 1годину виділено на проведення 

уроків англійської мови, 0,5 год.- на проведення уроків географії  По 1 годині виділено для 

проведення факультативних занять з історії рідного краю і по 1 год. ритміки. 

У 9-х класах варіативна складова – 2 год. , по 0,5 год. виділено для проведення уроків 

географії і анг. мови, по 1год. - на проведення факультативних занять збіології і географії.. 

Розподіл годин варіативної складової в 10-11 класах. 

У старшій школі навчається 2 класи. 10-А, 11-А  – універсальні класи. 

У 10-А класі варіативна складова –8 год. З них 5 год. виділено на вивчення предметів 

інвар. складової: 

1 год. – на вивчення української мови; 

1 год. - на вивчення зарубіжної літератури;  

1 год. – на вивчення анг. мови,  

 0,5год. – на вивчення Захисту України; 

 0,5 год - на вивчення історії України. 

 0,5 год - на вивчення географії 

 0, 5 год - на вивчення хімії. 

 По 3 год. виділено на проведення факультативних занять з математики, зарубіжної 

літератури, психології.  

  В 11-А класі варіативна складова – 9 год. З них 6 год. виділено на вивчення 

предметів інвар. складової: 

 1 год. - на вивчення зарубіжної літератури;  

1 год. – на вивчення анг. мови,  

 0,5год. – на вивчення Захисту України; 

 0,5 год - на вивчення історії України. 

1 год - на вивчення географії 

1 год - на вивчення математики 

1 год - на вивчення біології 

По 3 год. виділено на проведення факультативних занять, а саме: географії – 1 год. англійської 

мови – 1 год., хореографії – 1 год.,    

      

 Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України   

від 20.02.2002 №128: 

- при вивченні іноземних мов (1-11 класи) -  при наявності в класі більше 27 учнів; 

- на заняттях з трудового навчання ( 5-11 класи) - при наявності в класі більше 27 учнів; 

- на заняттях з інформатики (2 -7, 9-11 класи) - при наявності в класі більше 16 учнів; 

- на уроках предмету «Захист України» ( 10-11 класи) - заняття проводяться окремо з хлопцями 

та дівчатами, якщо в кожній з груп не менше 8 учнів, при наявності в класі більше 27 учнів. 

 

 

 



ІІІ. Структура навчального року  

 В умовах триместрової системи навчальний рік рівномірно ділиться на 6 навчальних і таке 

ж число канікулярних періодів. Тривалість кожного триместру зазвичай становить 5 (іноді 6) 

тижнів, а час відпочинку після них становить 1 тиждень. Таким чином, процес навчання по 

семестрах має циклічний характер, але як виняток планується тільки новорічний відпочинок: 

він має таку ж тривалість, як і в школах з більш звичним навчанням по чвертях. Незмінною 

при цьому залишається і тривалість відпочинку школярів в літній час.  

                                   Триместрові канікули 2021-2022  
Розклад шкільних канікул в школі в 2021-2022 році по триместрах:  

У першому триместрі осінні канікули триватимуть з 05 по 11 жовтня.  

У другому триместрі відпочинок намічений з 16 по 22 листопада.  

У третьому триместрі школярів чекає «продовжений» відпочинок, який розпочнеться 28 

грудня 2021 року і закінчиться 10 січня 2022 року.  

У четвертому триместрі канікули розпочнуться 22 лютого і закінчаться 28 лютого.  

У п'ятому триместрі канікулярний час позначено в період з 12 по 18 квітня.  

У шостому триместрі учні отримують найдовший і довгоочікуваний літній відпочинок з 31 

травня по 31 серпня. 
 Даний розподіл канікул для шкіл з триместровою формою навчання в 2021-2022 році допоможе 

школярам і їхнім батькам завчасно спланувати особисті заходи, особливо, коли мають бути далекі 

подорожі або інші значущі події. Але варто враховувати, що наведені дати є орієнтовними, оскільки 

шкільне керівництво має право коригувати канікулярний час на 1-2 тижні. 

Канікули розпочинаються в перший день тижня - понеділок.  

  По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень 

учнів.  Усі учні 1-10-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до 

наступного класу. 

 Рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального 

процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення 

державної підсумкової атестації/зовнішнього оцінювання (якщо вони проводяться під час 

навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій, дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту 

школа приймає спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 

залежності від термінів проведення ДПА,ЗНО. 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 

грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 

року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11-х класів  складають державну підсумкову атестацію. 

Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення 

Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.   

Мережа класів школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності та санітарно-

гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. 

     Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України  «Про 

загальну середню освіту». Режим роботи школи для учнів 1-11 класів - п’ятиденний з однією 

зміною навчання. Тривалість уроків становить: у 1-4 класах - 35 хв., у 5-11-х класах - 40 хв. 

                          

               

 

    Директор школи                         В. К. Мельник 
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Типовий навчальний план 

початкової школи з українською мовою навчання 

на 2021-2022 навч.рік 

 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом  

О.Я. Савченко, затверджена наказом МОН 21.03.2018 р. №268 

 

 

Освітні галузі 

Інваріантний 

складник 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

 у класах 

  1-А 1-Б 

Мовно-літературна Інтегрований курс «Навчання 

грамоти» 
7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 2 

Математична Математика 4 4 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоровязберігаюча 

Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 
3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична 

 

Мистецька 

Фізкультурна 

Інформатика - - 

Мистецтво 2 2 

Фізична культура ** 3 3 

Усього      

(19+3)+1 

      

(19+3)+1 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  
20 20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

23 23 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів, але обов'язково фінансуються. 

 

 

 



 

 

Схвалено           Затверджую 

педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

 

 

Типовий навчальний план 

початкової школи з українською мовою навчання 

на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом  

О.Я. Савченко, затверджена наказом МОН 21.03.2018 р. №268 

 

 

Освітні галузі 

Інваріантний 

складник 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

 у класах 

  2-А 2-Б 

Мовно-літературна Інтегрований курс «Навчання 

грамоти» 
7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 3 3 

Математична Математика 4 4 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоровязберігаюча 

Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 
3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична 

 

Мистецька 

Фізкультурна 

Інформатика 1 1 

Мистецтво 2 2 

Фізична культура ** 3 3 

Усього      

(21+3)+1 

      

(21+3)+1 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня  
22 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

25 25 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,   але обов'язково фінансуються. 
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Типовий навчальний план 

початкової школи з українською мовою навчання 

на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом  

О.Я. Савченко, затверджена наказом МОН 21.03.2018 р. №268 

 

 

Освітні галузі 

Інваріантний 

складник 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

 у класах 

  3-А 3-Б 

Мовно-літературна Інтегрований курс «Навчання 

грамоти» 
7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 3 3 

Математична Математика 4+1 4+1 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоровязберігаюча 

Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 
3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична 

 

Мистецька 

Фізкультурна 

Інформатика 1 1 

Мистецтво 2 2 

Фізична культура ** 3 3 

Усього      (21+3)+2       (21+3)+2 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

2 2 

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 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 



** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,   але обов'язково фінансуються. 
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Типовий навчальний план 

початкової школи  з українською мовою навчання 

 на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 1), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №407 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у класах 

 

  4-А 4-Б 

Мови і літератури Українська мова 7+1 7+1 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Іноземна мова 

2 2 

Математика Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Мистецтво Мистецтво*/музичне 

мистецтво, образотворче 

мистецтво 1 1 

 

1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 

  Інформатика 1 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 

Фізична культура ** 3 3 

Усього  (21+3)+1 (21+3)+1 

Варіативна складова 2 2 

 

Спецкурс  «Я люблю читати» 

 

 

1 

 

1 

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 



*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,   але обов'язково фінансуються. 
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Додаток 10 

до наказу МОНмолодьспорту України від03.04.2012 №409зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014№664), та зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 

Типовий навчальний план 

 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і 

вивченням двох іноземних мов у 5-х класах на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 10), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №405 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

у класах 

5-А 5-Б 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 3 3 

Друга іноземна мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство -знавство Історія України 1 1 

Всесвітня історія - - 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво - - 

Математика Математика 4 4 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природо-знавство Природознавство 2 2 

Біологія - - 

Географія - - 

Фізика - - 

Хімія - - 

Технології Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоровя 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом (25,5+3)+0,5 (25,5+3)+0,5 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та консультації 

2,5 

 

2,5 

 

Українська мова 1  

Фізична культура  1 

Історія 1 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 

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

 



*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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Типовий навчальний план 

 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і 

вивченням двох іноземних мов 

у 6-х класах на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 10), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №405 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

у класах 

6-А 6-Б 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 2 2 

Друга іноземна мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство -знавство Історія України 1 1 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво - - 

Математика Математика 4+1 4+1 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природо-знавство Природознавство   
Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика - - 

Хімія - - 

Технології Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом (27,5+3)+1,5 (27,5+3)+1,5 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та консультації 

3,5 

 

3,5 

 

Українська мова  1 

Географія 1  

Математика   

Основи здоров’я 1 1 

Фізкультура   

Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 

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



*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

       

 

   

Схвалено           Затверджую 

педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

 

Типовий навчальний план 

 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох 

іноземних мов у 7-х класах на 2021-2022  н.р. 

Типова освітня програма (таблиця 10), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №405 
 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

 

7-А 7-Б 7-В 

Мови і літератури Українська мова  2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 

Українська література 2 2 2 

Перша іноземна мова 2 2 2 

Друга іноземна мова 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство -

знавство 

Історія України 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 

Основи правознавства  - - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 

Мистецтво - - - 

Математика Математика    

Алгебра 2 2 2 

Геометрія 2 2 2 

Природо-знавство Природознавство    

Біологія 2 2 2 

Географія 2 2 2 

Фізика 2 2 2 

Хімія 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Технології Трудове навчання 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 

Разом (29+3)+1 (29+3)+1 (29+3)+1 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

3 

 

3 

 

3 

Англійська мова  1  

Основи здоров’я 1   

Географія 1 1  

    

    

Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32 



Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

32+3 32+3 32+3 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

 

Схвалено           Затверджую 

педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

 

Типовий навчальний план 

 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох 

іноземних мов у 8-х класах на 2021-2022 навч.рік 
 

Типова освітня програма (таблиця 10), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №405 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

8-А 8-Б 

Мови і літератури Українська мова  2 2 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 2+1 2+1 

Друга іноземна мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство -

знавство 

Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 

Мистецтво - - 

Математика Математика   
Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Природо-знавство Природознавство   
Біологія 2 2 

Географія 2+0,5 2+0,5 

Фізика 2 2 

Хімія 2 2 

Технології Трудове навчання 1 1 

Інформатика 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом (29,5+3)+1,5 (29,5+3)+1,5 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

3,5 

 

3,5 

 

Історія рідного краю 1 1 

Ритміка 1 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

33+3 33+3 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 



**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

 

 

 

Схвалено           Затверджую 

педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

 

Типовий навчальний план 

 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і 

вивченням двох іноземних мов 

у 9-х класах на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 10), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №405 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

9-А 9-Б 

Мови і літератури Українська мова  2 2 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 2+0,5 2+0,5 

Друга іноземна мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  1 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво   

Образотворче мистецтво   

Мистецтво 1 1 

Математика Математика   
Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Природо-знавство Природознавство   
Біологія 2 2 

Географія 1,5+0,5 1,5+0,5 

Фізика 3 3 

Хімія 2 2 

Технології Трудове навчання 1 1 

Інформатика 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом (31+3)+1 (31+3)+1 

Варіативна складова 2 2 

Факультативи, індивідуальні заняття   

 

Біологія 
 

1 

 

 

Географія 
  

1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 



*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

 

 

 
  Схвалено       
   Затверджую 
педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

Навчальний план 

для 10 класів закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 2), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №408 

 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень  

у класах 

10  

Базові предмети1 27  

Українська мова 2+1  

Українська  література 2  

Зарубіжна література 1+1  

Іноземна мова2 2+1  

Мова і література корінного народу, національної меншини3 -  

Історія України 1,5 +0,5  

Всесвітня історія 1  

Громадянська освіта 2  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3  

Біологія і екологія 2  

Географія 1,5+0,5  

Фізика і астрономія 3  

Хімія 1,5 +0,5  

Фізична культура4 3  

Захист України 1,5+0,5  

Вибірково-обов’язкові предмети (інформатика (1 год.), технології  

(2 год.), мистецтво) 

3  

Разом 30+5  

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 
 

8 

 

Факультативи, спецкурси, додаткові, індивідуальні та групові заняття 3  

 

Фізкультура 
 

1 
 

 

Психологія 
 

1 
 

 

Математика 
 

1 
 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33  

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38  
 

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, 

національної меншини. 



2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення 

іноземної мови, використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише 

для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших 

закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на 

учня. 

Схвалено           Затверджую 

педагогічною радою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№9    Директор ЗОШ № 9  

м. Новограда-Волинського Житомирської обл.                                   ___________В.К. Мельник  

( Протокол №9 від 08.06.2021 р.)                                       (Наказ ЗОШ № 9 №_47__ від                               

_08.06.2021 р.) 

Навчальний план 

для 11 класів закладів загальної середньої освіти на на 2021-2022 навч.рік 

Типова освітня програма (таблиця 2), затверджена наказом МОН 20.04.2018 р. №408 

 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

11  

Базові предмети1 26  

Українська мова  2  

Українська  література  2  

Зарубіжна література 1+1  

Іноземна мова2 2+1  

Мова і література корінного народу, національної меншини3 -  

Історія України   1,5 +0,5  

Всесвітня історія 1  

Громадянська освіта 0  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1  

Біологія і екологія 2+1  

Географія 1+1  

Фізика і астрономія 4 (3+1)  

Хімія 2  

Фізична культура4 3  

Захист України 1,5+0,5  

Вибірково-обов’язкові предмети (інформатика (1), технології (2), 

мистецтво) 

3  

Разом 29+6  

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 
 

9 

 

Факультативи, спецкурси, додаткові, індивідуальні та групові заняття 3  

 

Географія 
 

1 
 

 

Англійська мова 
 

1 
 

 

Хореографія 
 

1 
 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33  

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38  
 

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, 

національної меншини. 



2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення 

іноземної мови, використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише 

для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших 

закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на 

учня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


