
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до навчальних планів  

Вугледарського навчально-виховного комплексу «МРІЯ»  

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

на 2017 – 2018 навчальний рік 

 

          Робочі навчальні плани Вугледарського навчально-виховного комплексу «МРІЯ» 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) на 2016 – 2017 

навчальний рік розроблено згідно із Законом України «Про загальну середню освіту», 

Національною доктриною розвитку освіти, нормативними документами про зміст і структуру 

навчання в Україні, на підставі Листа Міністерства освіти та науки України №1/9-315 від 

07.06.2016 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів»: 

 Навчальний план початкових класів – за Типовим навчальним планом початкової школи 

з українською мовою навчання (наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р № 572, із 

змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460; додаток 1). 

 Навчальний план школи ІІ ступеню - на основі Типового навчального плану 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Наказ 

МОНмолодьспорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу МОН України від 

29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; додаток 1. 

 Навчальний план школи ІІІ ступеню – на основі Типового плану для загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня. Наказ МОН України від 27.08.2010 року № 834 «Про 

затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі 

змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657; Додаток 2.  

Навчальні плани враховують вимоги Концепції загальної середньої освіти щодо 

організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Робочий   навчальний  

план  школи  І-ІІІ  ступенів  реалізується  в  режимі  5-денного  навчального тижня. 

Робочі навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей через навчальні 

предмети, курси за вибором, факультативи. 

            У всіх навчальних планах не допускається зменшення годин на предмети, що складають 

державний компонент. Загальне навантаження на одного учня не перевищує гранично 

допустиме навантаження учнів згідно із санітарно-гігієнічними нормами, встановленими МОЗ 

України. Розподіл годин варіативного компоненту здійснюється наступним чином. 

          У  школі І ступеню як вибірково-обов’язковий предмет (курс за вибором) визначено 

російську мову в 1-4 класах. По 1 год. у 1-4 класах виділено на додаткові заняття для 

корекційної роботи. 

 Як предмет (курс) за вибором у 5-9 класах вивчатиметься російська мова. 

У 5-9 класах з метою створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій, 

умінь, навичок, моделей поведінки, орієнтованих на подолання наслідків соціального конфлікту 

і роз’єднаності українського суспільства, готовності громадян співпрацювати на користь 

держави України, вивчатиметься курс «Вчимося жити разом» (по 0,5год). З метою задоволення 

потреб учнів у 8 заплановано факультативи з хімії та інформатики; у 6 (з метою поліпшення 

розв’язування текстових задач) та 9 – з математики, у 7 кл. – додаткові заняття для підготовки 

учнів до проведення лабораторних робіт. 

У варіативній складовій для 10-го класу передбачено  курс за вибором «Захисти себе від 

ВІЛ» на виконання наказу управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації від  26 

квітня 2013 р. № 306 «Про запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах 

факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ». Також за вибором запроваджено курс «Кроки 

до порозуміння», актуальний у наш час. 

З метою підготовки учнів до ДПА-ЗНО виділяється 6 год. на консультації з української, 

англійської мови, історії, математики, хімії, біології. 1 год. виділено для проведення 

міжшкільних експрес-консультацій з географії. 



 

 

Виділено 8,5 (школа ІІ ступеню) та 9 (школа ІІІ ступеню) годин для індивідуальної 

роботи із здібними до навчання окремими учнями. Зокрема, індивідуальні заняття та 

консультації будуть проводитися з такими здібними до навчання учнями: 

   

Білецький Ярослав 7-Б Математика  

Коваленко Михайло 7-Б 

Деменко Єлизавета 7-В Українська мова та література 

Свістельник Олександра 7-В 

Чепіга Микита 7-В 

Засульська Дар’я 8-А Українська мова та література, історія 

Яременко Марія 8-А 

Федюшин Денис 8-А Географія  

Вольвак Софія 9-А Українська мова та література, історія 

Манько Артем 9-А Історія  

Курбацький Назар 9-Б Географія  

Мицидонський Артур 9-Б Географія, фізика, хімія 

Ковальова Юлія 10-А Хімія  

Шапарньов Данило 10-А Історія 

Мосьпан Валерія 10-А Українська мова, англійська мова 

Шапарньов Данило 10-А Історія  

Кошелєва 10-А Математика 

Варваровська Марія 10-А 

Сосюра Ганна 10-А Біологія 

Лещенко Крістіна 10-Б Зарубіжна література 

Псарьова Аліна 11-Б Біологія  

Таким чином у закладі здійснюється індивідуальний підхід до навчання і створюються 

умови для забезпечення якості навчання. 

3 години виділено для забезпечення поділу на підгрупи на уроках трудового навчання. 

5,5 годин у 5-9 класах та  9 годин у 10-11 класах винесено на вакансію. 

Рівень реалізації змісту освіти в старших класах 

№ Навчальні предмети 10клас 11 клас 

1. Українська мова академ. академ. 

2. Українська література академ. академ. 

3. Англійська мова академ. академ. 

4. Зарубіжна література академ. академ. 

5. Історія України академ. академ. 

6. Всесвітня історія академ. академ. 

7. Правознавство академ - 

8. Економіка - академ. 

9. Людина і світ - академ. 

10. Художня культура академ. академ. 

11. Математика академ. академ. 

12. Астрономія - академ. 

13. Біологія академ. академ. 

14. Екологія - академ. 

15. Географія академ. - 

16. Фізика академ. академ. 

17. Хімія академ. академ. 

18. Інформатика стандарт стандарт 

19. Технології академ. академ. 

20. Фізична культура академ. академ. 

21. Захист Вітчизни академ. академ. 



 

 

Згідно  з нормативними  документами  МОН  України,  Типовим  навчальним  планом  

поділено  на  групи  при вивченні інформатики 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-

Б, 7-В, 8-А, 9-А, 10-А, 10-Б, 11-Б класи; при вивченні української мови – 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 

5-А, 5-Б, 6-Б класи; при вивченні англійської мови – 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-Б класи;  

при вивченні предмету «Захист Вітчизни» - 10-11-і класи; при вивченні трудового навчання  – 

5-А, 5-Б, 6-Б класи. 

  Передбачено індивідуальне навчання за  програмою  загальноосвітньої  школи Котляра 

П. – 8 клас (14 год.), Чайковського М. – 7 клас (8 год.), Шаповалова І. – 5 клас (14 год.); за 

програмою допоміжної школи – Мітрошина А. – 4 клас (10 год.), Салахутдінової С. – 5 клас (10 

год.) 

Рішенням  педагогічної  ради  визначено  перерозподіл  тижневого  навантаження  

предметів  між  семестрами.  

Класи Предмет І семестр ІІ семестр 

5-і класи Українська мова 4 3 

6-і класи Українська мова 4 3 

7-і класи Українська мова 3 2 

7-і класи Хімія  1 2 

8-і класи Історія України 2 1 

9-і класи Історія України 1 2 

9-і класи Географія  2 1 

10-й клас Художня культура 0 1 

10-й клас Географія 2 1 

10-й клас Біологія  1 2 

10-й клас Історія України 2 1 

10-й клас Захист Вітчизни 1 2 

11-й клас Історія України  2 1 

11-й клас Людина і світ 0 1 

11-й клас Художня культура 1 0 

11-й клас Астрономія 1 0 

11-й клас Біологія 1 2 

11-й клас Екологія 1 0 

    Факультатив «Вчимося жити разом» у І семестрі –  6-А, 6-Б,7-Б; у ІІ семестрі – 5-А,5-Б, 

7-А,7-В, 8-А,8-Б, 9-А, 9-Б. Факультатив «Кроки до порозуміння в 10-А, 10-Б – І семестр. 

Навчальні  уроки  в  школі  розпочинаються  о  8. 00:                                                            

            1 урок -           8.00   – 8.45                          

            2 урок -           8.55   – 9.40                          

            3 урок -           9.55 –  10.40                         

            4 урок -           10.55 – 11.40                        

            5 урок -           11.50 – 12.35                        

            6 урок -           12.45 – 13.30                       

            7 урок -           13.35 – 14.20           

8 урок –           14.25 – 15.10 

9 урок –            15.15 – 16.00 

10 урок –          16.05 – 16.50   

     Структура  навчального  року: 

І  семестр      -        з  01.09  по  28.12. 2017  р. 

ІІ  семестр     -        з  15. 01 по   25.05. 2018  р. 

Осінні  канікули  -  з  28.10.2017 р.  по  05.11.2017 р. 

Зимові  канікули  -  з  29.12.2017 р.  по  14.01.2018 р. 

Весняні канікули -   з  24.03.2018 р. по  01.04.2018 р. 

   

 

Директор НВК                                                                                                                 О.М. Когут 


