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навчальних планів  
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Пояснювальна записка 

 

 І.Загальні засади 

 Красилівський   навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім.М.І.Савельєва Ставищенської районної 

ради Київської області здійснює свою діяльність на підставі Законів України 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, з урахуванням вимог Концепції 

профільного навчання у старшій школі, власного Статуту, забезпечує 

одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

 Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, агротехнічний ліцей (10-11 класи). 

 У 1-4 класах навчається 33 учні, а саме: 

 1 клас – 4 учні; 

 2 клас – 7 учнів; 

 3 клас – 12 учнів; 

 4 клас – 10 учнів 

            У 5-9 класах навчається 39 учнів, а саме: 

 5 клас – 6 учнів; 

 6 клас – 11 учнів; 

 7 клас – 6 учнів; 

 8 клас – 7 учнів; 

 9 клас – 9 учнів. 

            У 10-11 класах агротехнічного ліцею навчається 29 учнів, а саме: 

 10 клас – 15 учнів; 

 11клас – 14 учнів. 

          Мова навчання – українська, іноземна мова – англійська. 

 Враховуючи освітні потреби учнів, побажання батьків, регіональні 

особливості, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріально-технічну  

базу кабінетів у 8 класі введено поглиблене вивчення математики, а у старшій 

школі навчання організовано за  математичним профілем у 10 класі та 

продовжено реалізацію географічного профілю в 11 класі. 

  Навчальні плани закладу загальної середньої освіти на 2019/2020 

навчальний рік складено на основі: 

 І ступінь (початкова освіта) 

- 1-2 класи - Типової освітньої програми, розробленої під 

керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом МОН України від 

21.03.2018 №268; 

- 3-4 класи - Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 

№407 (таблиця 1); 

-  3 клас  (інклюзивна форма навчання) для Драган Олени Олексіївни - 

Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа), 

затвердженого наказом МОН України від 21.07.2017 №1081; 

 ІІ ступінь (базова середня освіта) 

 5-9 класи - Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 

№405 (таблиця 13) – 5-7,9 класи, (таблиця 8) – 8 клас; 

  ІІІ ступінь (профільна середня освіта) 



 10-11 класи - Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України 

від 20.04.2018 №408 (таблиці 2,3). 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

Методологічною основою повної загальної середньої освіти є створення 

сприятливих умов для формування компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві, засобами педагогіки партнерства між учнем, 

учителем і батьками; виховання національно свідомого патріота з активною 

позицією,  який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний 

приймати відповідальні рішення;  забезпечення індивідуальних освітніх потреб, 

інтересів учня, випускника–інноватора. Особлива увага має приділятись 

природничо-математичній освіті, вивченню учнями української мови, 

вітчизняної історії та культури, опануванню однією з іноземних мов, 

комп’ютерною грамотністю. 

Навчальні плани закладу загальної середньої освіти включають  реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти 

незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій 

передбачено додаткові години на збільшення кількості годин програм із 

навчальних дисциплін, курси за вибором  та факультативи, індивідуальні 

години,  а саме: 

 для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в букварний 

період на навчання предмета українська мова в 1 класі виділено 1 годину 

з варіативної складової навчального плану; 

 на вивчення предмета інваріантної складової українська мова у 2 класі із 

додаткових годин навчального плану виділено 1 годину; 

 з метою корекції знань слабовстигаючих учнів у 3 і 4 класі із варіативної 

складової навчального плану виділено по одній годині для  

індивідуальних та групових занять;   

 з метою виховання в учнів вміння правильно розпоряджатися власними 

фінансами, успішно планувати свою господарську діяльність у 3 класі із 

варіативної складової виділено 1 тижневу годину для впровадження 

курсу за вибором «Школа успішного господаря»; 

               (Програма курсу за вибором рекомендована Міністерством освіти і        

науки України (лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-792): авт. 

Сухаревська О. Школа успішного господаря. 3-4 класи). 

 з метою формування   соціальної   і   життєвої компетентностей  учнів  на  

основі  знань  про  Україну, формування духовно багатої особистості з 

цілісним уявленням про   світ,   глибокими   патріотичними   почуттями   

та  розвиненою   національною самосвідомістю майбутнього громадянина 

України у 4 класі продовжено викладання курсу за вибором 

«Українознавство» (1 година на тиждень); 

   (Програма курсу за вибором рекомендована Міністерством освіти і 

науки України (лист ІІТЗО від 27.12.2014 №14.1/12-Г-1448): авт. 

Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Українознавство. 1-4 класи). 

 на збільшення кількості годин математики у 5 та 6 класах із варіативної 

складової навчального плану виділено по 1 тижневій годині; 



 для реалізації програми з української мови у 5 класі виділено 0,5 години з 

варіативної складової навчального плану;  

 із метою підвищення поінформованості й розширення знань молодших 

підлітків про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування у них 

відповідних цінностей і життєво важливих переконань, напрацювання 

необхідних практичних навичок відповідальної безпечної поведінки 

стосовно свого життя і здоров’я, а також життя і здоров’я оточення у 6 

класі із варіативної частини виділено 1 тижневу годину для 

факультативного курсу «Я – моє здоров’я – моє життя»; 

     (Програму факультативного курсу рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України  (лист ІМЗО від 16.08.2016 №21.1/12-Г-579): 

авт. Лещук Н. Я – моє здоров’я – моє життя. 5 (6) класи).  

 для збільшення кількості годин програми з алгебри із варіативної 

складової навчального плану виділено у 7 і 9 класах по1 тижневій годині; 

 для реалізації програми поглибленого вивчення математики у 8 класі із 

варіативної складової виділено 0,5 години; 

 з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні 

функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично 

виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, 

офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збагачення 

синтаксичної будови мовлення школярів у 8 класі виділено 1 тижневу 

годину для факультативного курсу «Синтаксис простого та простого 

ускладненого речення»; 

       (Програму факультативного курсу рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України  (лист ІІТЗО від 18.10.2016 року              

№2.1/12-Г-776): авт. Гнаткович Т. Синтаксис простого та простого 

ускладненого речення. 8 клас). 

 з метою засвоєння знань про економічну та соціальну географію рідного 

краю у 9 класі введено курс за вибором "Економічна і соціальна  

географія Київської області" (0,5 години на тиждень); 

 (Програму курсу рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 року №14.1/12-Г-727):  авт. 

Олійник Я., Совенко В., Шевченко Л. Економічна і соціальна 

географія Київської області. 9 клас). 

 з метою формування графічної культури учнів, розвитку  мислення і 

творчого потенціалу особистості у 9 класі із варіативної складової 

навчального плану виділено 1 тижневу годину на реалізацію курсу за 

вибором «Креслення»; 

         (Програма курсу за вибором рекомендована Міністерством 

освіти і науки України ( лист МОН від 19.11.2013 №1/11-17679): авт.       

Ґедзик  А., Сидоренко В. Креслення.  8-9 клас). 

 з метою поглиблення знань про синтаксис складних речень, їх будову, 

семантику, синонімію, інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні 

особливості, формування вмінь і навичок конструювання різноманітних 

синтаксичних конструкцій і використання їх в усній і писемній формах у 

різних мовних стилях і жанрах у 9 класі введено факультативний курс 

«Синтаксис складного речення» (1 година на тиждень); 

(Програма факультативного курсу рекомендована 

Міністерством   освіти і науки України (лист ІІТЗО від 18.06.2015 



року №14.1/12-Г-507): авт. Гнаткович Т. Синтаксис складного 

речення. 9 клас). 

 для профільного вивчення математики у 10 класі із додаткових годин 

навчального плану додано 6 тижневих годин; 

  з метою реалізації програми базового предмета історія України із 

додаткових годин виділено 0,5 години на тиждень у 10 класі; 

 із метою формування компетентної особистості, здатної оцінити роль 

хімічної науки у розвитку сільського господарства країни та максимально 

адаптованої до життя в сучасному соціумі у 10 класі введено 

факультативний курс «Хімія в сільському господарстві» (0,5 години на 

тиждень); 

      (Програма факультативного курсу рекомендована Міністерством   

освіти і науки України (лист ІІТЗО від 06.04.2015 №141/12-Г-200): 

авт. Біла Т. Хімія в сільському господарстві. 10 клас). 

  із метою засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, 

оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, 

формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до 

ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого 

використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування у 

10 класі введено факультативний курс «Стилістика української мови» 

 (1 година на тиждень); 

       (Програма факультативного курсу рекомендована Міністерством   

освіти і науки України (лист ІІТЗО від03.07.2017 №21.1/12-Г-314) авт. 

Авраменко О., Чукіна В. Стилістика української мови. 10-11 класи). 

 для профільного вивчення географії у 11 класі із додаткових годин 

навчального плану додано 4 тижневі години; 

 з метою реалізації програми базового предмета математика у 11 класі із 

додаткових годин виділено 2 години на тиждень; 

 з метою реалізації програми базового предмета історія України із 

додаткових годин виділено 1 годину на тиждень у 11 класі; 

 із додаткових годин навчального плану у 11 класі виділено по 1 тижневій 

годині для індивідуальних занять із біології та математики. 

На міжшкільні факультативи із варіативної складової навчальних планів 

закладу загальної середньої освіти передано 7 годин (5-9 класи).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Навчальний план 

початкової школи (1-2 класи) Красилівського   

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей“ ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік 

 

Освітні галузі  Навчальні предмети 1 клас 2 клас 

Мовно-літературна Українська мова 5+1 5+1 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 3 

Математична Математика 3 3 

Мовно-літературна 

Математична  

Природнича  

Технологічна  

Інформатична  

Соціальна і 

здоров’язбережувальна  

Громадянська та 

історична 

Я досліджую  світ 

  
7 8 

Мистецька Мистецтво 
 

2 
2 

Фізкультурна  Фізична культура*** 
 

3 
3 

Усього 
19+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 
20 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових, 

що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на 

групи) 
23 25 

 

 

  

 

 

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  

 

 
 

    

 

 

 



 

 

 

Навчальний план 

початкової школи (3-4 класи) Красилівського   

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей“ ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 3 клас 4 клас 

Мови і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 

Іноземна мова 

(англійська) 
2 2 

Математика Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче 

мистецтво 
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 21+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 
2 2 

Курс за вибором «Українознавство» (35 год) - 1 

Курс за вибором «Школа успішного господаря» (35 год) 1 - 

Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 23 23 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 
26 26 

 

 
  

 

 

 

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  
 

 

 



 

 

 

 

Навчальний  план 

(інклюзивне навчання) 

  учениці 3 класу  Красилівського навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва 

Ставищенської районної ради Київської області 

Драган Олени Олексіївни, 

розроблений на основі Типового навчального плану для  дітей з 

інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня  

на 2019/2020 н.р. 

 

Навчальні предмети Кількість 

годин на 

тиждень 

Формування навичок читання та письма 4 

Формування елементарних 

математичних уявлень 

2 

Ознайомлення з навколишнім 2 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) 2 

Соціально-побутове орієнтування 4 

Предметно-практична діяльність 1 

Розвиток художньо-естетичних навичок 2 

Всього 20 

Корекційно-розвиткові заняття 

Психомоторний та сенсорний розвиток 6 

 

 
  

             Директор                                                                           Н. Медведська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Навчальний план 

для  5-7, 9  класів Красилівського   

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей“  ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік 
  

Освітні галузі   Предмети 5 клас 6 клас 7 клас 9 клас 

Мови і література 

 

 

 

Українська мова 3,5+0,5 3,5 2,5 2 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна  мова 

(англійська) 
3 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільствознавство Історія України  1 1 1 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 

Основи правознавства - - - 1 

Етика  1 1 - - 

Мистецтво Мистецтво 2 2 2 1 

Математика Математика 4+1 4+1 - - 

Алгебра - - 2+1 2+1 

Геометрія - - 2 2 

Природознавство Природознавство 2 - - - 

Біологія - 2 2 2 

Географія - 2 2 1,5 

Фізика - - 2 3 

Хімія - - 1,5 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 

Інформатика  1 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 

Разом 24,5+1,5 

+3 

26,5+1+3 27+1+3 29+1+3 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

2,5 3,5 3,5 4 

Курси за вибором: - - - 1,5 

Креслення (35 год)    1 

Економічна та соціальна географія Київської 

області  

(17 год) 

  

 

0,5 

Факультативні курси - 1 - 1 

Я – моє здоров’я – моє життя (36 год)  - 1 - - 

Синтаксис складного речення (35 год) - - - 1 

Міжшкільні факультативи 1 1,5 2,5 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня 

28 31 
32 

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 33+3 

                              

 
                                                                                                                                                                         

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  
 

 



 

 

Навчальний план 

для  8  класу Красилівського   

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей“ ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік 

  

Освітні галузі Навчальні предмети 8 клас 

Мови і література 

 

 

 

 

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво Мистецтво 1 

Математика 

 

 

Алгебра 2+0,5 

Геометрія 2 

Природознавство Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології 

 

Трудове навчання 1 

Інформатика  2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Години на поглиблене вивчення математики 3,5 

Разом 31+0,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

2 

Для реалізації програми поглибленого вивчення 

математики 

0,5 

Факультативні курси 1 

Синтаксис простого та простого ускладненого речення 

(35 год) 

1 

Міжшкільні факультативи 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 

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

                          

 

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  

 



 

 

 

Навчальний план 

для 10 класу агротехнічного ліцею  

Красилівського навчально-виховного комплексу  

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей”  

 ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік  
 

Навчальні предмети 10 клас 

Українська мова 2 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англійська) 2 

Історія України 1,5+0,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Алгебра  3+3 

Геометрія 3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика  і астрономія 3 

Хімія 1,5 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети   3 

Інформатика 1,5 

Технології  1,5 

Додаткові години (факультативні курси)  1,5 

Стилістика української мови (35 год) 1 

Хімія в сільському господарстві (17 год) 0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 

  

 

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план 

для 11 класу агротехнічного ліцею  

Красилівського навчально-виховного комплексу  

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей”  

 ім. М.І.Савельєва на 2019/2020 навчальний рік  
 

Навчальні предмети 11 клас 

Українська мова 2 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англійська) 2 

Історія України 1,5+1 

Всесвітня історія 1 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія) 

3+2 

Біологія і екологія 2 

Географія 1+4 

Фізика  і астрономія 4 

Хімія 2 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети   3 

Інформатика 1,5 

Технології  1,5 

Додаткові години (індивідуальні заняття)  2 

Біологія  1 

Математика  1 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 

38 

  

 

 

             Директор                                                                           Н. Медведська  
 


