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ЗМІСТ 
І. Пояснювальна записка 

ІІ. Таблиці навчального плану: 
 

Таблиця № 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 1-А класу 

інклюзивної освіти школи І ступеня загальноосвітнього напрямку; мова навчання-

українська; в основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України від 10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2014р. № 460 та додатки №10, №12 до наказу МОН 

України від 28.01.2014 року № 80  

 

Таблиця № 2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 2-А класу 

інклюзивної освіти школи І ступеня загальноосвітнього напрямку; мова навчання -

українська;в основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України від 10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2014р. № 460 та додатки №10, №12 до наказу МОН 

України від 28.01.2014 року № 80. 

 

Таблиця №3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 1-4-х класів 

школи І ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання з 

вивченням російської мови (в основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і 

науки молоді та спорту України від 10.06.2011р. № 572), зі змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014р. № 460. 

 

 Таблиця №4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 5-7-х класів 

школи ІІ ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання з 

вивченням російської мови (в основі-таблиця №12 додатку до наказу МОН 

молодьспорту України від 03.04.2012р. № 409(в редакції наказу МОН України 

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

 

 Таблиця №5. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 8-9-х класів 

школи ІІ ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання з 

вивченням російської мови (в основі-таблиця №12 додатку до наказу МОН 

молодьспорту України від 03.04.2012р. № 409(в редакції наказу МОН України 

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

 

 Таблиця №6. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2017-2018 навчальний рік 10-А, 11-А 

класи. Мова викладання-українська; профіль-універсальний; предмети, що 

вивчаються на академічному рівні-всі; номер додатку та наказу Міносвіти і науки 

України-додатки №2,4 до наказу МОН України від 27.08.2010р. № 834 зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р.№ 657; 

 

 Таблиця №7. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 навчальний рік 

дошкільного підрозділу загальноосвітнього напрямку груп раннього дошкільного 

віку (3-го року життя) - програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох 

років« Оберіг», (наук. кер.- Богуш А.М.)- 2014р.; груп молодшого дошкільного віку 

(4-го року життя) , середніх груп дошкільного віку ( 5-го року життя ) та старших 

груп дошкільного віку (6-го року життя )- комплексна освітня програма «Дитина в 

дошкільні роки» (наук. кер. - Крутій К.Л.)- 2015 .  

 

 Додаток №1. Перелік навчальних програм для реалізації робочого 

навчального плану. 

 



Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану Запорізького навчально-виховного 

комплексу № 63 Запорізької міської ради Запорізької області 

на 2017/2018 навчальний рік 

      Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 згідно Статуту, 

затвердженого Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

від "28"листопада 2016 №752р.-це навчальний заклад, що має в своєму складі 

дошкільний підрозділ та школу І-ІІІ ступенів з кількістю класів-24, учнів в 

них-658; кількість дошкільних груп та груп раннього дошкільного віку-11; 

вихованців в них-244. 

Орієнтовна кількість: дошкільних груп-9 ; груп раннього дошкільного 

віку-2. 

Орієнтовна кількість вихованців: дошкільні групи -214; групи раннього 

дошкільного віку-30. 

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. - 11; 5-9 кл.-11; 10-11 кл.-2. 

Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. - 301; 5-9 кл.-297 ; 10-11 кл.-60.  

 Метою діяльності закладу є формування знань, умінь, практичних 

навичок в учнів та вихованців в обсязі, передбаченому державним 

стандартом. При цьому заклад керується в своїй діяльності 

загальнолюдськими принципами, здійснює диференціацію та 

індивідуалізацію навчання для розвитку та реалізації духовного, фізичного та 

інтелектуального потенціалу особистості учнів та вихованців. 

Робочий навчальний план розроблений в структурі дошкільної та 

шкільної освіти, адаптований до структури комплексної диференціації 

навчальної діяльності дитини.  

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному підрозділі 

визначається базовим компонентом дошкільної освіти. Навчальний план 

дошкільного підрозділу розроблений на підставі методичних рекомендацій 

МОН України (лист № 1/9-306 від 06.06.2005р. «Організація та зміст 

навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах») та наказів 

Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 10.06.2011р. № 572, 

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2014 № 460; від 03.04.2012р. № 409 (в редакції наказу МОН України 

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

1465; від 27.08.2010р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  

від 29.05.2014 № 657.  

Виходячи з наявності в 1-му та 2-му класах початкової школи дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку робочий 

навчальний план закладу з метою впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. 

№ 607 враховує потреби інклюзивної освіти. 

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови 

навчання сформовано Таблиця 1 та Таблиця 2 Робочого навчального плану 

(додатки № 10, №12 до наказу МОН України від 28.01.2014 року № 80), що 

містять інваріантну складову та варіативну, в якій передбачено додаткові 



години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, 

індивідуальні та групові заняття, консультації. 

Інваріантна складова в класах інклюзивної освіти включає години 

корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних 

завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. 

Основними напрямами корекційно-розвиткової роботи в 1-А та 2-А 

класах інклюзивної освіти визначено :  

  для дітей із затримкою психічного розвитку- розвиток психомоторики, 

розвиток мовлення, розвиток емоційно-вольової сфери, формування 

пізнавальної, навчальної та предметно-практичної діяльності;  

  для дітей з порушенням опорно-рухового апарату- корекція порушень 

психофізичного розвитку, корекція мовлення, ЛФК. 

 Режим роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік - п’ятиденний, 

заняття проводяться в одну зміну; тривалість уроків становить :  

 у перших класах-35 хвилин; 

 у других-четвертих класах-40 хвилин; 

 у п’ятих-одинадцятих класах-45 хвилин. 

 Тривалість перерв-10 хвилин, двох великих перерв-по 20 хвилин 

кожна.  

 Тривалість занять для різних вікових категорій дітей дошкільного 

підрозділу складено згідно вимог комплексної освітньої програми «Дитина в 

дошкільні роки» (наук. кер.-Крутій К.Л.)-2015. Між організованими 

заняттями передбачено перерви згідно п.106 Санітарних правил влаштування 

і утримання дитячих дошкільних закладів №3231-85, під час яких 

здійснюється підготовка до занять, проводяться фізкультурні паузи з метою 

перешкоджання втомлюваності дітей. 

 У дошкільному підрозділі кількість занять у першій половині дня 

складає: 

 3 р. ж. – 2 заняття тривалістю 10-15 хвилин кожне; 

 4 р. ж. – 2 заняття тривалістю 15-20 хвилин кожне; 

 5-6 р. ж. – 2-3 заняття тривалістю 20-25 хвилин кожне. 

 Кількість занять на тиждень у групі 5 р. ж. становить 14,5 занять.  

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

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1-го вересня святом-День Знань-і 

закінчується не пізніше 1 липня. 

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр - з 1 вересня по 22 грудня 2017 року; 

ІІ семестр - з 10 січня 2018 року та завершується не пізніше 1 липня. 

 Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули-

орієнтовно: 

осінні - з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року; 

зимові - з 25 грудня 2017 по 09 січня 2018 року; 

весняні - з 26 березня по 01 квітня 2018 року. 

 Доцільність проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 

згідно інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008р. №1/9-

61 розглянуто на засіданні педради закладу (протокол №7 від 12.06.2017 р.), 



відповідно до нього, навчальні екскурсії та навчальна практика учнів в 1-8-х 

та 10-х класах не проводяться у зв’язку з необхідністю уникнення 

перевантажень учнів та відсутності фінансування організації транспортних 

перевезень для змістовного проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики в умовах географічного місця розташування ЗНВК№63. 

 Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання 

навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації 

випускників початкової, основної і старшої школи. 

 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 за № 

157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації 

для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни 

проведення визначаються Міністерством освіти і науки України. 

 Мова навчання в 1-11 класах та виховання в групах дошкільного 

підрозділу-українська. В 1-11 класах вивчається як предмет російська мова. 

 Методичний супровід реалізації змісту навчально-виховної діяльності 

спрямований на відповідність до вимог сучасного розвитку суспільства щодо 

провадження інклюзивної освіти в умовах шкільного та дошкільного 

підрозділів закладу. 

Інваріантна частина навчального плану дошкільного підрозділу 

забезпечується програмами: 

 для груп раннього дошкільного віку (3-го року життя)- програмою 

розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», (наук. 

кер. - Богуш А.М.)-2014р.; 

 для груп молодшого дошкільного віку (4-го року життя) , середніх груп 

дошкільного віку ( 5-го року життя) та старших груп дошкільного віку (6-

го року життя)- комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні 

роки» (наук. кер. - Крутій К.Л.)- 2015,  

які ґрунтуються на засадах особистісно-зорієнтованого, інтегрованого та 

компетентнісно-діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання 

дошкільників перед вступом до школи. 

 Змістом навчально-виховного процесу молодшої групи (№4) 

заплановано проведення занять з зображувальної діяльності з використанням 

елементів, передбачених програмою «HART-зцілення та оздоровлення через 

творчість»; зміст навчально-виховного процесу середньої групи (№3) містить 

в собі започаткування проведення діяльності за системою М. Монтессорі. 

 На початку, після першого півріччя (за потребою) та в кінці 

навчального року в групах проводяться: діагностика життєвих досягнень 

дітей, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в 

ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. 

Відповідно до профілю старшої школи закладу - універсального на 

академічному рівні в 10-му та 11-му класах універсального профілю 

ЗНВК№63 вивчатимуться всі предмети. 



 Вивчення регіональних курсів «Історія рідного краю» в 4 класах, 

«Екологія рідного краю» в 1-4-х класах-передбачено при викладанні 

предметів інтегрованого курсу інваріантної складової «Я у світі» та 

«Природознавство»; в інших класах у зв’язку з відсутністю годин варіативної 

складової вивчення регіональних курсів забезпечуватиметься шляхом 

засвоєння учнями змісту навчального матеріалу регіональних курсів під час 

викладання предметів інваріантної складової («Історія рідного краю» -в курсі 

«Історія України» в 5,8-10-х класах та вивчатиметься як предмет варіативної 

складової в 6-7-х класах; «Екологія рідного краю» -в змісті курсів 

«Природознавство», «Географія» та «Біологія») в 5-10-х класах під час 

вивчення тем з місцевого матеріалу.  

Відповідно до вимог Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-

315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» в початковій школі 

частина навчального навантаження з фізичної культури в 1-2-х класах (1 

година на тиждень) використовуватиметься на вивчення «Хореографії» як 

окремого навчального предмету інваріантної складової, що забезпечуватиме 

рухову активність учнів у зв’язку з наявністю належних умов, педагогічних 

кадрів та навчальної програми, яка має гриф Міністерства освіти і науки 

України. 

 У 5-6-х класах для успішної адаптації випускників початкової школи в 

класах основної школи за рахунок варіативної складової збільшено кількість 

годин інваріантної складової, передбачених на вивчення української мови, 

іноземної мови та математики. 

 У 6-му класі викладання предметів історія України і всесвітня історія 

реалізується як інтегрований курс. 

 Необхідністю якісної підготовки до ДПА за курс повної середньої 

освіти та ЗНО, а також освітніми запитами учнів та їх батьків передбачено 

функціонування 10-11 класів універсального профілю з викладанням всіх 

навчальних дисциплін на академічному рівні. 

З метою формування у школярів свідомого вибору профілю навчання, 

визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх 

переваг з позиції майбутньої діяльності до шкільного компоненту в 8-9-х 

класах включено курси за вибором, що поглиблюють зміст та обсяг знань з 

історії України, української мови та алгебри:  

  7-і  класи: «Сучасна українська літературна мова: морфологія»; 

  8-і класи: «Стежками козацької звитяги», «Подільність цілих чисел», 

«Практикум з правопису української мови »; 

  9-і класи: «Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих 

ступенів», «Синтаксис складного речення». 

  10-й клас: «Рівняння в курсі алгебри», «Розв’язування розрахункових 

задач», «Орфографічний практикум», «Оптичні системи та прилади» та 

«Основи критичного мислення». 

 Варіативна складова Типових планів використовується на збільшення 

кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової. 



 У 4-х класах за рахунок варіативної складової збільшено кількість 

годин, передбачених на курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво», реалізація яких в 1-4х класах передбачена окремо.  

 Вивчення навчальних дисциплін «Захист Вітчизни» та «Медико-

санітарна підготовка» здійснюється в 10-11-х класах в обсязі 1,5 годин на 

тиждень. Проведення занять передбачено на базі ЗНВК «Освіта». 

 Додаткові, індивідуальні, групові заняття в 10-11-х класах з української 

та англійської мов, історії України, алгебри, геометрії, біології, фізики, хімії 

та географії використовуються для індивідуалізації навчання для окремих 

категорій школярів з числа талановитої та обдарованої молоді. 

 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 

20.02.2002р. №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на 

групи при вивченні окремих предметів». 

Освітня галузь «Мистецтво» з 1- по 7 клас викладається окремими 

курсами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

Викладання предметів, які не мають цілої кількості годин передбачено: 

в 1-4-х класах-через тиждень; в 5-11-х класах-по семестрах. Графік 

викладання відповідних предметів затверджуватиметься у вересні 2017 р. 

 До робочого навчального плану додається програмне забезпечення-

Перелік навчальних програм для його реалізації. 

 
 

Директор Запорізького навчально-виховного 

комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                      Г.В.Циганов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН інклюзивного навчання на 2017-2018 н. р. 

для 1-А класу 

1. Мова навчання-українська 

2. В основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 

10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2014р. № 460 та додатки №10,№12 до наказу МОН України від 28.01.2014 року № 80. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

1-А (інклюзивне навчання) 

Спільне Ігр.(гр.норми) ІІ гр. ОРА ІІІ гр. 

(ОРА+ЗПР) 

Мови і література Українська мова 6 1 1  

Літературне читання     

Англійська мова 1    

Російська мова  2   

Математика Математика 4    

Природознавство Природознавство 1 1  1 

Суспільствознавство Я у світі -    

Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2    

Хореографія   1   

Основи здоров’я 1    

Технології Трудове навчання 1    

Інформатики -    

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5+0,5    

Образотворче мистецтво 0,5+0,5    

 Усього 15+1+2(ф) 19+1+2(ф)+1(х) 16+1+2(ф) 16+1+2(ф) 

Корекційно - розвиткові заняття Корекція розвитку   4 4 

ЛФК   2 2 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за 

вибором, індивідуальні та групові заняття 

    

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без 

корекційно-розвиткових занять) 

 20 20 20 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових. 

Всього фінансується. 

 23 25 25 

Граничний обсяг домашнього завдання ___ 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Таблиця 2 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН інклюзивного навчання на 2017-2018 н. р. 

для 2-А класу 

1. Мова навчання-українська 

2. В основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 

10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2014р. № 460 та додатки №10, №12 до наказу МОН України від 28.01.2014 року № 80. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

2-А (інклюзивне навчання) 

Спільне  І гр. (гр. норми) ІІ гр. 

(ОРА+ЗПР) 

Мови і література Українська мова 2,5 1  

Літературне читання 2,5 1  

Англійська мова 1 1  

Російська мова  2  

Математика Математика 4   

Природознавство Природознавство 2   

Суспільствознавство Я у світі -   

Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2   

Хореографія   1  

Основи здоров’я 1   

Технології Трудове навчання 1   

Інформатики 1   

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5+0,5   

Образотворче мистецтво 0,5+0,5   

Усього 16+1+2(ф) 21+1+2(ф)+1(х) 16+1+2(ф) 

Корекційно - розвиткові заняття Корекція розвитку   4 

ЛФК   2 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за 

вибором, індивідуальні та групові заняття 

   

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без 

корекційно-розвиткових занять) 

 22 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових. 

Всього фінансується. 

 25 25 

Граничний обсяг домашнього завдання 45 хв 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблиця №3 

 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 н. р. 

1-4-х класів школи І ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання з 

вивченням російської мови; в основі-додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України від 10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2014р. № 460 

 

Освітні галузі 

№ п/п 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  

1б 1в 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б  

  І. Інваріантна складова  

Мова і література 1 Українська мова 

(навчання грамоти) 

7 7 - - - - - - -  

2 Українська мова - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

3 Літературне читання - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

4 Англійська мова 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

5 Російська мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 6 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Людина і світ 7 Я і Україна - - - - - - - - - 

Природознавство 8 Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільствознавст

во 

9 Я у світі - - - - 1 1 1 1 1 

Мистецтво 10 Музичне мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 

11 Образотворче 

мистецтво 

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

Технології 12 Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Інформатика - - 1 1 1 1 1 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

14 Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

15 Хореографія  1 1 1 1 1 1 1 - - 

16 Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разом 19+1+2 

(ф)+1(х) 

19+1+2 

(ф)+1(х) 

21+1+2 

(ф)+1(х)  

21+1+2 

(ф)+1(х) 

22+1+2 

(ф)+1(х) 

22+1+2 

(ф)+1(х) 

22+1+2 

(ф)+1(х) 

22+1+3(ф) 22+1+3(ф) 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня. 

20 20 22 22 23 23 23 23 23 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної  складових . Всього фінансується 

23 23 25 25 26 26 26 26 26 

Граничний обсяг домашнього завдання - 45 хв. 70 хв. 

 

90 хв.  

 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця №4 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 н. р. 

школи ІІ ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання-в основі таблиця 12 

додатку до наказу МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р.№ 409 (в редакції наказу МОН України 

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

 

Освітні 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин 

5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7б 

І Інваріантна складова 

Мови і 

літератури 

Українська мова 3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 2,5+ 0,5 2,5+ 0,5 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 2 

Англійська мова 3 3 2+0,5 2+0,5 2+0,5 2+0,5 

Російська мова  2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 2 

Суспільствоз

навство  

Історія України. 

Вступ 

1 1     

Історія України . 

Всесвітня історія. 

Інтегрований 

курс 

-  2 2   

Історія України     1 1 

Всесвітня історія     1 1 

Мистецтво  Музичне 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 1 1 

Математика Математика  4+1 4+1 4+1 4+1   

Алгебра      2+0,5 2+0,5 

Геометрія      2 2 

Природознав

ство  

Природознавство 2 2     

Біологія    2 2 2 2 

Географія    2 2 2 2 

Фізика      2 2 

Хімія      1,5 1,5 

Технології  Трудове 

навчання 

2 2 2 2 1 1 

Інформатика  1 1 1 1 1 1 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 1 1 1 1 

Фізична 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Разом 25,5+1,5+3(ф) 25,5+1,5+3(ф) 27,5+2+3(ф) 27,5+2+3(ф) 29+1,5+3(ф) 29+1,5+3(ф) 

ІІ Варіативна складова 

2.1Навчальний предмет       

Етика  1 1 1 1   

2.2. Регіональний курс       

Історія рідного краю.    0,5 0,5 0,5 0,5 

2.3.Курси за вибором :       

«Сучасна українська літературна 

мова: морфологія» (34 години) 

    1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

28 28 31 31 32 32 

Всього (без урахування поділу 

класів на групи) 

28+3 28+3 31+3 31+3 32+3 32+3 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 



 

Таблиця №5 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 н. р. 

школи ІІ ступеня загальноосвітнього напрямку з українською мовою навчання-в основі таблиця 12 

додатку до наказу МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р.№ 409 (в редакції наказу МОН України 

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

 

 

Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин 

8-а 8-б 9-а 9-б 9-в 

І Інваріантна складова 

Мови і 

літератури 

Українська мова 2 2 2 2 2 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 

Англійська мова 2 2 2 2 2 

Російська мова  2+0,5 2+0,5 2 2  

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 

Суспільствозна

вство  

Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 

Основи 

правознавства 

  1 1 1 

Мистецтво  Мистецтво 1 1 1 1 1 

Математика  Алгебра  2 2 2 2 2 

Геометрія  2 2 2 2 2 

Природознавст

во  

Біологія  2 2 2 2 2 

Географія  2 2 1,5 1,5 1,5 

Фізика  2 2 3 3 3 

Хімія  2 2 2 2 2 

Технології  Трудове навчання 1 1 1 1 1 

Інформатика  2 2 2 2 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом 29,5+0,5+ 3(ф) 29,5+0,5+3(ф) 31+ 3(ф) 31+3(ф) 31+3(ф) 

ІІ Варіативна складова 

2.1.Курси за вибором :      

Практикум з правопису української 

мови (35 годин)  

1 1    

Синтаксис складного речення (34 

години) 

  1 1 1 

Подільність цілих чисел (34 години) 1 1    

Нестандартні методи розв’язування 

деяких рівнянь вищих ступенів(34 

години) 

  1 1 1 

Стежками козацької звитяги 

(34 години ) 

1 1    

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

33 33 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 

33+3 33+3 33+3 33+3 33+3 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 

 

 
 



 

   Таблиця 6 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2017-2018 н. р. 

1. Мова викладання-українська 

2. Профіль-універсальний 

3. Предмети, що вивчаються на академічному рівні-всі 

4. Номер додатку та наказу Міносвіти і науки України-додатки №2,4 до наказу МОН України від 

27.08.2010р. № 834 

 

 

№ п/п Навчальні предмети Кількість годин 

10 А клас 11-А клас 

І. Інваріантна складова 

1.  Українська мова 2 2 

2.  Українська література 2 2 

3.  Зарубіжна література 2 2 

4.  Російська мова 1 1 

5.  Англійська  мова 3 3 

6.  Історія України 1,5 1,5+0,5 

7.  Всесвітня історія 1 1 

8.  Правознавство  1  

9.  Економіка   1 

10.  Людина і світ  0,5 

11.  Художня культура 0,5 0,5 

12.  Алгебра  2 3 

13.  Геометрія  2 2 

14.  Біологія  1,5 1,5 

15.  Екологія   0,5 

16.  Географія  1,5  

17.  Фізика  3 3 

18.  Астрономія   0,5 

19.  Хімія  1 2 

20.  Інформатика  1 2 

21.  Фізична культура 2 2 

22.  Захист Вітчизни 1,5 1,5 

23.  Технології 1 1 

Разом 28,5+2(ф) 31,5+0,5+2(ф) 

ІІ. Варіативна складова   

2.1 Курси за вибором  4,5  

1 Спецкурс «Орфографічний практикум» 1  

2 Спецкурс «Рівняння в курсі алгебри» 1 1 

3 Спецкурс «Розв’язування розрахункових задач» 1  

4 Спецкурс «Оптичні системи та прилади» 1  

5 Спецкурс «Основи критичного мислення» 0,5  

 Загальне сумарне навантаження 33+2(ф) 33+2(ф) 

 Гранично допустиме навантаження на одного учня 33 33 

2.2.Додаткові, індивідуальні, групові заняття 3 3 

1 Географія  1  

2 Англійська мова  1 

3 Історія України  1 

4 Українська мова  1 

5 Хімія  1  

6 Фізика  1  

 Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38 

 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 

 комплексу № 63 Запорізької міської ради 

Запорізької області                                                                                                     Г.В.Циганов 



 

Таблиця № 7 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради Запорізької області 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017-2018 н. р. 

дошкільного підрозділу загальноосвітнього напрямку груп раннього дошкільного віку (3-го року 

життя) - програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років« Оберіг», (наук. кер. - 

Богуш А.М.)- 2014р.; груп молодшого дошкільного віку (4-го року життя) , середніх груп дошкільного 

віку ( 5-го року життя ) та старших груп дошкільного віку (6-го року життя )- комплексна освітня 

програма «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. - Крутій К.Л.)- 2015 .  

 
№ 

п/п 

Навчальні предмети 3-ій рік 

життя  

4-ий рік 

життя 

5-ий рік 

життя 

6-ий рік 

життя 

Інваріантна складова 

1 Навчання мови та розвиток рідного 

мовлення 

1 1 1 1 

2 Навчання мови та розвиток другого 

мовлення 

0,5 1 1 1 

3 Вступ до світу кількості, логіки, 

простору, часу 

0 1 1 1 

3.1 Сенсорне виховання 1 0 0 0 

3.1 Конструювання 1 1 0,5 1 

4 Грамота 0 0 0 1 

5 Ознайомлення з довкіллям 1 1 1 1 

6 Логіка 0 0 0,5 1 

7 Художньо-мовленнєва діяльність 0,5 1 1 0 

8 Ознайомлення з природою 1 1 1 1 

9 Фізична культура 2 3 3 3 

10 Музичне заняття 2 2 2 2 

11 Зображувальна діяльність: 

- Малювання; 

- Ліплення; 

- Аплікація. 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 

12 Розвивальна психологічна діяльність 0 0 0 1 

13 Соціально-моральний розвиток 0 0 0 1 

 Разом: 10 11 12 15 

 

 

 

 

Директор Запорізького навчально-виховного 
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