
Освітні програми 

Загальноосвітній навчальний  заклад –  Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 25 – налічує  36 класів. У школі навчається 1026 учнів. Тип закладу: 

спеціалізована школа. 

 Робочий навчальний план розроблено з урахуванням основних вимог 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Державного стандарту початкової освіти, Концепції «Нова українська школа», 

Статуту закладу, Положення про індивідуальну форму навчання в системі 

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 від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня». 

Робочий навчальний план Комунальної установи Сумська спеціалізована  

школа  І-ІІІ ступенів № 25, м.  Суми Сумської області погоджено на засіданні 

педагогічної ради від 23.06.2018 року протокол №9. 

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації  Комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, м. Суми Сумської області 

початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової освіти.  

 Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

№ з/п 

 
Класи Типова освітня програма 

 1. 

 

 

 

 

 

1-А 

1-Б 

1-В 

1-Г 

 

Типова освітня програма розроблена під 

керівництвом Р.Б. Шияна,  затверджена наказом МОН 

України від 21.03.2018 №268 

 

2. 2-А 

2-Б 

2-В 

3-А 

3-Б 

Типова освітня програма закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН 

України від 20.04.2018 №407, таблиця 4 

 



3-В 

4-В 

4-Г 

3. 2-Г 

3-Г 

4-А 

4-Б 

Типова освітня програма закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН 

України від 20.04.2018 №407, таблиця 1 

ІІ ТА ІІІ СТУПІНЬ 

БАЗОВА ТА ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

№ з/п 

 
Класи Типова освітня програма 

1. 5-А 

5-Б 

6-А 

Таблиця №13 до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №405 

2. 5-В 

5-Г 

6-Б 

6-В 

7-А 

7-В 

8-А 

8-В 

9-А 

9-В 

Таблиця №3 до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №405 

3. 7-Б 

8-Б 

9-Б 

Таблиця №1 до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №405 

4. 10-А 

10-Б 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 №408 

5. 11-А 

11-Б 

Таблиця №9 до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 №406 

 


