
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Пояснювальна записка  

до робочого навчального плану Комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8  

імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 8  імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області» у 

2017/2018 навчальному році нараховує 12 класів, 259 учнів. 

Робочий навчальний план Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного» на 

2017/2018 н.р. враховує основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцію профільного 

навчання, Положення про групу продовженого дня, Державний стандарт 

базової та повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, Державний  

стандарт початкової загальної освіти, затверджений Кабінетом Міністрів 

України від 20.04.2011 року № 462, спрямованих на реалізацію  Національної  

стратегії  розвитку освіти в Україні.  

Робочий навчальний план розроблено на основі листа Міністерства 

освіти і науки від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

та Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів і 

складається: 

- для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. 

№ 572 із змінами (додаток 1); 

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України від 03.04.2012 № 409 із змінами (додаток 1);  

- для 11 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 р. №834 із змінами (додаток № 8). 

Мова навчання учнів 1-11 класів – українська, додаткова мова, що 

вивчається, англійська.  

У навчальному плані (1-4 кл., 5-9 кл.) виділені дві складові частини: 

інваріантна і варіативна. Інваріантна – сформована на державному рівні, 

варіативна – як та, у якій передбачені додаткові години на предмети 

інваріантної складової, курси за вибором. 

Типові навчальні плани старшої школи складені відповідно до 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, 

що враховує вимоги Концепції профільного навчання. З метою диференціації 



навчально-виховного процесу, в залежності від потреб учнів, сформовані 

класи для здійснення профільного навчання учнів на ІІІ ступені навчання. А 

саме: 11 клас – суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль. 

Рішенням Ради школи № 4 від 19 травня 2017 року затверджено вибір 

навчальних предметів варіативної частини навчального плану з урахуванням 

інтересів та потреб учнів: 

 

Клас Предмет І семестр ІІ семестр 

1 клас Мій рідний край, моя Полтава 1 1 

2 клас Мій рідний край, моя Полтава 1 1 

3 клас Мій рідний край, моя Полтава 1 1 

4 клас Мій рідний край, моя Полтава 1 1 

5 клас Основи теплопостачання та 

теплозбереження 

0/1 1/0 1/0 0/1 

Основи споживчих знань 1/0 0/1 0/1 1/0 

6 клас Етногеографія 1 1 

Міфологія Стародавнього світу  1 1 

7 клас Етногеографія 1 1 

Вчимося бути громадянами 1 1 

8 клас Українознавство 1 1 

Зелений пакет 1 1 

Подільність цілих чисел 1 1 

9 клас Етногеографія 1 1 

Українознавство 1 1 

11 клас Історія Полтавщини 0,5 0,5 

 

Гранично допустиме навантаження учнів відповідає вимогам ДСанПіН 

5.5.2.008-01, не перебільшує державних стандартів, визначених Типовими 

навчальними планами і складає: 

1 клас – 20 години на тиждень, 

2 клас – 22 години на тиждень, 

3 клас – 23 години на тиждень, 

4 клас – 23 години на тиждень, 

5 клас – 27 години на тиждень, 

6 клас – 30 години на тиждень, 

7 клас – 30,5 години на тиждень, 

8 клас – 31,5 години на тиждень, 

9 клас – 33 години на тиждень, 

11 клас - 33 години на тиждень. 

Відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада  

2011 р. № 1392 години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

  

Режим роботи школи 

Тижневий режим роботи школи – п’ятиденка. 



Згідно Закону України «Про загальну середню освіту» (ст.16 п.5) 

встановлено таку тривалість уроків: 

1 клас     35 хвилин 

2 клас    40 хвилин 

3 клас    40 хвилин 

4 клас    40 хвилин  

Під час уроків у початкових класах вчителі проводять динамічні паузи, 

рухливі та рольові ігри, які мають на меті збереження і зміцнення здоров’я 

учнів. Тому разом урок в 1-4 класах триває 45 хвилин. 

 Школа працює з 8.00 до 19.15 

 Перерви між уроками тривають 10 хвилин (після 1, 3, 5 уроків) та 20 

хвилин (після 2, 4, 6 уроків). 

Розклад  дзвінків 

                                      8.30 – 9.15                 12.30 – 13.15 

                                       9.25 – 10.10             13.25 -  14.10 

                                     10.30 – 11.15              14.30 – 15.15 

                                     11.25 – 12.10    

 

Діяльність групи продовженого дня 

У школі працює 1 група продовженого дня для учнів 1-2 класів з 

кількістю 30 учнів. Її діяльність побудована відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 5.10.2009 р. №1121 «Про затвердження 

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального 

закладу», з метою організації пізнавальної діяльності дітей відповідно до їх 

інтересів і побажань, надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні 

навчальних завдань, створення сприятливих умов для задоволення 

різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення 

позакласної, позаурочної роботи, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності. 

 Режим роботи  ГПД  1-2 класів з 12.15 – 18.15 

12.15 – прийом дітей 

12.30 – 13.00 – перебування на свіжому повітрі 

13.00 – 13.30 – обід 

13.30 – 14.00 – суспільно-корисна праця 

14.00 – 15.30 – денний відпочинок дітей (сон) - створені відпочинкова та 

ігрові зони для учнів у суміщеній спальній та ігровій кімнаті  

15.30 – 16.30 – прогулянка, рухливі ігри, заняття по інтересах  

16.30 – 17.15 – виконання домашнього завдання 

17.15 - 17.50 – заняття у гуртках, секціях, екскурсії 

17.50 – 18.15 – спортивно-оздоровчі заняття 

 

Харчування 

Створені умови для організації харчування відповідно до Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, 1,5-

годинного денного  відпочинку  (сну) для учнів 1 класу. 



Графік видачі їжі: 

10.10 – 10.30  – 1-4 класи 

12.10 – 12.30  – 5-11 класи 

13.00 - 13.30 -0 ГПД 

 

Критерії оцінювання 

З метою забезпечення ефективних навчальних досягнень та 

об’єктивного їх оцінювання в 2-11 класах впроваджуються 12-ти бальна 

шкала оцінювання учнів. 

Оцінювання навчальних досягнень 1-х класів здійснюється словесною 

оцінкою, яка складається у формі  «характеристики». 

При організації навчально-виховного процесу та при виконанні 

режимних моментів враховуються санітарно-гігієнічні норми «Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». 

                                                                      (Сан Пін 5.2.008-01) 

 

Структура 2017-2018 навчального року 

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

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань – і 

закінчується не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття  організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 р. 

ІІ семестр – з 22 січня по 25 травня 2018 р. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

орієнтовно: - осінні – з 23 жовтня по 27 жовтня 2017 р; 

           - зимові – з 02 січня по 21 січня 2018 р.; 

           - весняні – з 26 березня по 31 березня 2018 р. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, основної і старшої школи. 

Навчальна практика та навчальні екскурсії у 1-8, 10 класах проводяться 

протягом навчального року.  

 

Порядок вивчення окремих навчальних предметів. 

Початкові класи: 

 В основу  Державного стандарту початкової загальної освіти покладено 

освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 

фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і література» з урахуванням вікових особливостей 

учнів реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і 

читання)», «Іноземна мова». 

 Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через 

однойменні навчальні предмети – «Математика», «Природознавство». 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним 

предметом «Я у світі». 



Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізуються навчальними 

предметами «Фізична культура» та «Основи здоров’я». Формування навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках 

курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчального плану. 

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове 

навчання» та «Інформатика». 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче навчання», які вивчатимуться 

окремими предметами. 

За рахунок годин варіативної складової вивчається курс за вибором 

«Мій рідний край, моя Полтава». 

Основна школа: 

Новий  Державний стандарт  базової загальної освіти складається з семи 

освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 

фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури реалізується через навчальні 

предмети «Українська мова», «Іноземна мова», «Українська література», 

«Зарубіжна література».  

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет – 

«Математика» (5-6 клас), «Алгебра» та «Геометрія» (7-9 клас). 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні 

предмети – «Природознавство» (5 клас), «Біологія» та «Географія» (6-9 

класи), «Фізика» та «Хімія» (7-9 класи). 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальними 

предметами «Історія України (Вступ до історії)» у 5 класі, інтегрованим 

курсом «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі, «Історія України» та  

«Всесвітня історія» у 7-9 класах, «Основи правознавства (практичний курс)» 

(9 клас). 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізуються навчальними 

предметами «Фізична культура» та «Основи здоров’я». Формування навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках 

курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчального плану. Змістове 

наповнення предмета «Фізична культура» формується закладом згідно 

варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх 

інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення. 

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове 

навчання» та «Інформатика». З 5-го класу заплановано вивчення 

інформатики – навчального предмета, покликаного сформувати в учнів 

уявлення про інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні 

компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користувача 

інформаційними засобами. 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами 

«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та «Художня культура». 

За рахунок годин варіативної складової вивчаються  курси за вибором 

«Основи теплопостачання та тепло збереження», «Основи споживчих знань» 



(5 клас), Етногеографія, Міфологія Стародавнього світу (6 клас), 

«Етногеографія», «Вчимося бути громадянами» (7 клас), «Українознавство», 

«Зелений пакет», «Подільність цілих чисел» (8 клас), «Етногеографія», 

«Українознавство» (9 клас), «Історія Полтавщини» (11 клас). 

 

 

 

 

 

 

Старша школа:  

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідної до 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний 

заклад, враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, 

матеріально-технічну базу та бажання учнів. 

За рахунок годин варіативної у 11-му класі вивчається курс за вибором 

«Історія Полтавщини». 

Навчальний предмет Захист Вітчизни  реалізується за удосконаленими 

навчальними програмами у 10 -11-х класах (по 1,5 годині на тиждень).  

 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 

20.02.2002 № 128. 

 

 

Директор школи                                  С.Богодиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osvita.ua/legislation/other/3063/


 

 

 

 

 
 

Додаток 1 

                                                                           до наказу МОНмолодьспорт  України від 10.06.2011 № 572, 

 із змінами наказ МОН України від 16.04.2014 № 460 

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

1-й клас 

Інваріантна складова:  

Українська мова 4 

Літературне читання 3+1 

Англійська мова 1 

Математика 4 

Природознавство 2 

Я у світі - 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Трудове навчання 1 

Інформатика - 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 18+1 

Варіативна складова 

із них: 

2 

1) на збільшення годин інваріантної 

складової  

1 

2) на курси за вибором 1 

Курси за вибором:  1 

Мій рідний край, моя Полтава 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

20 

Разом з годинами фізичної культури  23 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 

23 

Граничний обсяг домашнього завдання - 

 



 
Директор школи                                                            C.Богодиста 

 

 

 
 

Додаток 1 

                                                          до наказу МОНмолодьспорт  України від 10.06.2011 № 572, 

 із змінами наказ МОН України від 16.04.2014 № 460 

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

2-А клас 2-Б клас 

Інваріантна складова: 
  

Українська мова 4/3 

 

4/3 

 

Літературне читання 3/4 3/4 

Англійська мова  2 2 

Математика 4+1 4+1 

Природознавство 2 2 

Я у світі - - 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура 3 3 

Разом (без годин фізичної культури) 20+1 20+1 

Варіативна складова 

із них: 

2 2 

1) на збільшення годин інваріантної 

складової  

1 1 

2) на курси за вибором 1 1 

Курси за вибором:  1 1 

Мій рідний край, моя Полтава 1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

22 22 

Разом з годинами фізичної культури 25 25 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класів на групи) 

25 25 

Граничний обсяг домашнього завдання 45 хв. 45 хв. 



 

 

Директор школи                                                  С.Богодиста 

 

 

 

 
Додаток 1 

                                                                           до наказу МОНмолодьспорт  України від 10.06.2011 № 572, 

 із змінами наказ МОН України від 16.04.2014 № 460 

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

3-й клас 

 

Інваріантна складова:  

Українська мова 4/3 

Літературне читання 3/4 

Англійська мова 2 

Математика 4+1 

Природознавство 2 

Я у світі 1 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 21+1 

Варіативна складова 

із них: 

2 

1) на збільшення годин інваріантної 

складової  

1 

2) на курси за вибором 1 

Курси за вибором:  1 

Мій рідний край, моя Полтава 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

23 

Разом з годинами фізичної культури 26 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 

26 



Граничний обсяг домашнього завдання 70 хв. 

         

 

Директор школи                                                 С.Богодиста 

 

 
 

 

Додаток 1 

                                                                           до наказу МОНмолодьспорт  України від 10.06.2011 № 572, 

 із змінами наказ МОН України від 16.04.2014 № 460  
                                                                             

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

4-й клас 

 

Інваріантна складова: 
 

Українська мова 4/3 

Літературне читання 3/4 

Англійська мова 2 

Математика 4+1 

Природознавство 2 

Я у світі 1 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 21+1 

Варіативна складова 

із них: 

2 

1) на збільшення годин інваріантної складової  1 

2) на курси за вибором 1 

Курси за вибором:  1 

Мій рідний край, моя Полтава 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

одного учня 

23 

Разом з годинами фізичної культури 26 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 



Граничний обсяг домашнього завдання 90 хв. 

 

 

Директор школи                                                 С. Богодиста 
 

 
 

Додаток 1 

                                                                     до наказу МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 409 

(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), 

 із змінами згідно з наказами МОН 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 № 855  

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 
 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5-А клас 5-Б клас 

Інваріантна складова:   

Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 

Українська література 2 2 

Англійська мова 3 3 

Зарубіжна література 2 2 

Історія України (Вступ до історії) 1+1 1+1 

Всесвітня історія  - - 

Основи правознавство - - 

Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво - - 

Математика 4+1 4+1 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природознавство 2 2 

Біологія - - 

Географія - - 

Фізика - - 

Хімія - - 

Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура 3 3 

Разом (без годин  фізичної культури) 23,5+2,5 23,5+2,5 

Варіативна складова 

із них: 

3,5 3,5 

1) на збільшення годин інваріантної складової  2,5 2,5 

2) на курси за вибором 1 1 

Курси за вибором:  1 1 

Основи теплопостачання та теплозбереження 0/1 1/0 

Основи споживчих знань 1/0 0/1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 27 27 



одного учня 

Разом з годинами фізичної культури 30 30 

Всього фінансується (без урахування поділу класів на 

групи) 

30 30 

Граничний обсяг домашнього завдання 150 хв. 150 хв. 

Директор школи                                                  С.Богодиста 

 

Додаток 1 

                                                       до наказу МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 409 

(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), 

 із змінами згідно з наказом МОН 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 № 855 

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 
Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

6 клас 

Інваріантна складова:  

Українська мова 3,5+0,5 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Зарубіжна література 2 

Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 2 

Основи правознавство - 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Мистецтво - 

Математика 4+1 

Алгебра - 

Геометрія - 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика - 

Хімія - 

Трудове навчання 2 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин  фізичної культури) 26,5+1,5 

Варіативна складова із них: 3,5 

1) на збільшення годин інваріантної складової  1,5 

2) на курси за вибором 2 

Курси за вибором:  2 

Етногеографія 1 

Міфологія Стародавнього світу  1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 30 

Разом з годинами фізичної культури 33 



Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 33 

Граничний обсяг домашнього завдання 150 хв. 

 

Директор школи                                                  С.Богодиста 
 

 

Додаток 1 

                                                       до наказу МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 409 

(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), 

 із змінами згідно з наказом МОН 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 № 855 

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

7 клас 

Інваріантна складова:  

Українська мова 2,5+0,5 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1 

Всесвітня історія  1 

Основи правознавства - 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Мистецтво - 

Математика - 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 1,5 

Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 28+0,5 

Варіативна складова 

із них : 

2,5 

1) на збільшення годин інваріантної складової  0,5 

2) на курси за вибором 2 

Курси за вибором:  2 

Етногеографія 1 

Вчимося бути громадянами 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного  

учня 

30,5 

Разом з годинами фізичної культури 33,5 

Всього (без урахування поділу  класів на групи) 33,5 



Граничний обсяг домашнього завдання 180 хв. 

    

 

Директор школи                                                   С.Богодиста 
 

 

  Додаток 1 

                                                       до наказу МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 409 

(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), 

 із змінами згідно з наказом МОН 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 № 855  

                         

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

у класах 

8 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія  1 

Правознавство - 

Музичне мистецтво - 

Образотворче мистецтво - 

Мистецтво 1 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 28,5 

Варіативна складова 

із них: 

3 

1) на збільшення годин інваріантної складової  - 

2) на курси за вибором 3 

Курси за вибором: 3 

Українознавство 1 

Зелений пакет 1 

Подільність цілих чисел 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного  учня 31,5 

Разом з годинами фізичної культури 34,5 



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

Граничний обсяг домашнього завдання 180 хв. 

               

Директор школи                                                  С.Богодиста 

  

 

 Додаток 1 

                                                       до наказу МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 409 

(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), 

 із змінами згідно з наказом МОН 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 № 855     

               

         Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 
 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

9 клас 

Інваріантна складова:  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3+1 

Зарубіжна  література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія  1 

Основи правознавства 1 

Музичне мистецтво - 

Образотворче мистецтво - 

Мистецтво 1 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без годин фізичної культури) 30+1 

Варіативна складова 

із них: 

3 

1) на збільшення годин інваріантної складової  1 

2) на курси за вибором 2 

Курси за вибором: 2 

Етногеографія 1 

Українознавство 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного  учня 33 

Разом  з годинами фізичної культури 36 



Всього фінансується (без урахування поділу  класів на групи) 36 

Граничний обсяг домашнього завдання 180 хв. 

 

 

Директор школи                                                    С.Богодиста 

 Додаток 8 

до наказу МОН України від 27.08.2010 року №834, 

зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657  

 

Робочий навчальний план з українською мовою навчання 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 (суспільно-гуманітарний напрям)  

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

11 клас 

 (історичний профіль) 

Інваріантна складова:  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Англійська мова 3 

Зарубіжна література 2 

Історія України 4 

Всесвітня історія 4 

Правознавство - 

Економіка 1 

Людина і світ 1 

Художня культура 0/1 

Математика 3 

Астрономія  1/0 

Біологія 1,5 

Географія  - 

Психологія 1 

Фізика 2 

Хімія 1 

Екологія 0,5 

Технології 1 

Інформатика  1 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом (без годин фізичної культури) 32,5 

Варіативна складова, із них: 0,5 

1) на збільшення годин інваріантної складової  - 

2) на курси за вибором 0,5 

Курси за вибором: 0,5 

Історія Полтавщини 0,5 

Гранично допустиме навантаження на одного учня 33 



Разом з годинами фізичної культури 35 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 35 

Граничний обсяг домашнього завдання 240 хв. 

                                      

                               Директор школи                                       С.Богодиста 

 


