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Навчальний план школи І ступеня 

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», листа МОН № 1/11-5966 
від 01.07.19 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 
навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 
25.06.2018 №677 «Про затвердження порядку створення груп 
продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної 
середньої освіти». 

Навчальний план Комунальної установи Сумська спеціалізована  школа  
І-ІІІ ступенів № 25, м.  Суми Сумської області погоджено на засіданні 
педагогічної ради від 25.06.2019 року протокол №12. 

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. – 16. 

Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. – 451. 

Режим роботи закладу: 

- режим навчання – п’ятиденний; 

- мова навчання – українська; 

- заняття розпочинаються о 8.00, закінчуються о 12.35 (І зміна), з 11.50 до 18.00 

(підзміна); 

- змінність навчання: 1-2 – навчаються в І зміну (238 учнів), 3-4-ті класи – підзміна 

(213 учнів); 

- тривалість уроків у школі І ступеня  становить: у 1-х класах – 35 хвилин; у 2-4-х 

класах – 40 хвилин.  Тривалість перерв – 15 хвилин після 1, 4 уроків; 20 хвилин – 

після 2, 3 уроків.  Для 1-х класів передбачено динамічні паузи на свіжому повітрі. 

 Груп продовженого дня – 2, у них учнів – 60. 

Початок роботи групи продовженого дня об 11.35. 

Навчальний план складено за типовими освітніми програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки 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 

2-Г 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р.Б. 

Шияна,  затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 

№268 

 

3. 3-А 

3-Б 

3-В 

4-А 

4-Б 

4-В 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 

№407, таблиця 4 

 

4. 3-Г 

4-Г 

 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 

№407, таблиця 1 

 

Ураховуючи стан навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового 

забезпечення закладу та навчальні інтереси учнів і побажання батьків, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 

4-Б, 4-В класи вивчають поглиблено англійську мову з 1 класу. 

Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, 

та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів 

інваріантної складової, упровадження курсів за вибором та факультативів. 

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу навчального 

закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення. Ураховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, 

рішенням педагогічної ради (протокол №12 від 25.06.2019) конкретизовано варіативну 

складову навчального плану, у якій передбачено збільшення кількості годин на вивчення 

предметів інваріантної складової, запровадження курсів за вибором. 

Години варіативної складової використано на: 

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової: 

Клас Предмет Кількість годин 

1-А Математика 1 

1-Б Математика 1 

1-В Математика 1 

1-Г Математика 1 

2-А Математика 1 

2-Б Математика 1 

2-В Математика 1 

2-Г Математика 1 

3-А Музичне мистецтво 0,5 

3-Б Музичне мистецтво 0,5 



3-В Музичне мистецтво 0,5 

4-А Музичне мистецтво 0,5 

4-Б Музичне мистецтво 0,5 

4-В Музичне мистецтво 0,5 

3-А Образотворче мистецтво 0,5 

3-Б Образотворче мистецтво 0,5 

3-В Образотворче мистецтво 0,5 

4-А Образотворче мистецтво 0,5 

4-Б Образотворче мистецтво 0,5 

4-В Образотворче мистецтво 0,5 

3-А Літературне читання 1 

3-Б Літературне читання 1 

3-В Літературне читання 1 

4-Г Літературне читання 1 

 

- упровадження курсів за вибором за згодою батьків: 

Клас Предмет Кількість годин Програма 

3-Г 

4-Г 

 

Християнська етика в 

українській культурі 

(за заявами батьків) 

1 «Християнська етика в 

українській культурі» 

(лист МОН України 

№1/11-4992 від 

14.08.2006 р.) 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження, що передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 №1392 та наказами МОН 

України від 01.03.2004 №162, від 29.11.2005 №682, від 07.05.2007 №357. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року 

№1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» оцінювання навчальних 

досягнень учнів здійснюється вербально: у 1-2 класах з усіх предметів інваріантної 

складової; у 3-4-х класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». Учні 3-

4-х класів оцінюються згідно з критеріями оцінювання, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 

загальної середньої освіти». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.08.2018 року №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» облік результатів 

завершального (підсумкового) оцінювання фіксується вчителем у свідоцтві досягнень. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється при 

вивченні інформатики, англійської, української мов відповідно до 

нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.02 р. №128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 



загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.  

У 2019-2020 навчальному році предмети, на які  виділено дробову 

кількість годин, здійснюється через тиждень, що передбачається розкладом 

навчальних занять.   

Згідно з листом  Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №1/9-72 «Про 

недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх 

завдань», у 1-му класі домашні завдання не задаються.  У  2 – 4-х  класах обсяг домашніх 

завдань з  усіх  предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не 

перевищували:  у 2-му класі - 45 хвилин; у 3 класі – 1 години 10 хвилин; 4 класі –  1 

години 30 хвилин. 

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту"  

2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань  -  і 

закінчується не пізніше 1 липня.  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно):   І 

семестр – з 02 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року, 

ІІ семестр - з 13 січня 2020 року по   29 травня 2020 року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 

жовтня 2019 року  по  03 листопада 2019 року,            зимові з  28 грудня 2019 року по 12 

січня 2020 року, весняні з  23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року. 

Навчальні екскурсії проводяться відповідно до листа МОН України від 06.02.2008  

№ 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів» упродовж навчального року. 

За статтею 34 Закону України "Про загальну середню освіту", навчальний рік 

закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників  школи І ступеня.  

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/


Навчальний план школи ІІ, ІІІ ступенів 

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 базової і повної  
загальної середньої освіти, Статуту закладу, Концепції профільного 
навчання в старшій школі, 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 №405 «Про 
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 
освіти ІІ ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», Положення про класи з 
поглибленим вивченням окремих предметів, листа МОН № 1/11-5966 від 
01.07.19 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 
навчальному році». 

Навчальний план Комунальної установи Сумська спеціалізована  школа  І-ІІІ 

ступенів № 25, м.  Суми Сумської області схвалено на засіданні педагогічної ради від 

25.06.2019 року протокол №12. 

Орієнтовна кількість класів: 5-9 кл. – 17; 10-11 кл. – 4. 

Орієнтовна кількість учнів: 5-9 кл. – 506; 10-11 кл. – 94. 

Режим роботи закладу: 

- режим навчання – п’ятиденний; 

-   мова навчання – українська; 

- заняття розпочинаються о 8.00  (І зміна), з 11.55 (підзміна). 

- змінність навчання: 6-11 класи – І зміна, 5 класи – підзміна (117 учнів); 

- тривалість уроків становить  у п`ятих-одинадцятих класах – 45 хв. 

Тривалість перерв – 15 хвилин після 1, 4, 5, 6 уроків; 20 хвилин – після 2, 3 уроків.  

Розклад уроків, зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається відповідно до 

педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.  

Навчальний план складено за типовими освітніми програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. 

  

№ з/п 

 
Класи Типова освітня програма 

1. 5-А 

5-Б 

6-А 

6-Б 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, 

таблиця №13. 

2. 5-В 

5-Г 

6-В 

6-Г 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, 

таблиця №3. 



7-Б 

7-В 

8-А 

8-В 

9-А 

9-В 

3. 7-Б 

8-Б 

9-Б 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, 

таблиця №1. 

4. 10-А 

10-Б 

11-А 

11-Б 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 

 

Ураховуючи стан навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового 

забезпечення закладу та навчальні інтереси учнів і побажання батьків, 5-9 класи 

сформовано за такими напрямками допрофільної підготовки: 

Клас Предмет, який вивчається поглиблено 

5-В Англійська мова 

5-Г Англійська мова 

6-В Англійська мова 

6-Г Англійська мова 

7-Б Англійська мова 

7-В Англійська мова 

8-А Англійська мова 

8-В Англійська мова 

9-А Англійська мова 

9-В Англійська мова 

Профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням 

педагогічної ради протокол №12 від 25.06.2019 буде здійснюватися шляхом диференціації 

навчального процесу. 

Клас Напрям Профіль 

10-А Філологічний Іноземна філологія 

10-Б Філологічний Іноземна філологія 

11-А Філологічний Українська філологія 

11-Б Філологічний Іноземна філологія 

Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, 

та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів 

інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, гуртків та індивідуальних занять. 

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу навчального 

закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення. Ураховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, 

рішенням педагогічної ради (протокол №12 від 25.06.2019) конкретизовано варіативну 

складову навчального плану, у якій передбачено збільшення кількості годин на вивчення 

предметів інваріантної складової, запровадження курсів за вибором, індивідуальних 

занять. 



        Години варіативної складової використано на: 

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової: 

Клас Предмет Кількість годин 

5-В Музичне мистецтво 1 

5-Г Музичне мистецтво 1 

6-В Музичне мистецтво 1 

6-Г Музичне мистецтво 1 

7-Б Музичне мистецтво 1 

7-В Музичне мистецтво 1 

10-А Математика 1 

10-Б Математика 1 

11-А Математика 1 

11-Б Математика 1 

- упровадження курсів за вибором: 

Клас Предмет Кількість годин Програма 

10-А 

10-Б 

11-Б 

Англійська мова 1 

 

Країнознавство. Навчальна програма 

елективних курсів з іноземних мов 

для старшої школи ЗНЗ / В. Г. 

Редько, Т.К.Полонська, Н.П.Басай 

[та ін.]; за наук. ред. В.Г.Редька. – К.: 

Педагогічна думка, 2015. – 41 с. Лист 

МОН Укра їни від 06.05.2015 № 1/11 

-6491 

11-А 

 

 

Українська мова 1 

 

Стилістика української мови 

Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. 

Програма факультативного курсу 

«Стилістика української мови. 10 -11 

класи» (авт. Авраменко О.М., Чукіна 

В.Ф.). – К. : Грамота, 2013. Лист 

ІІТЗО від 02.07.2013 № 14.1/12 - Г- 

260. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження, що передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 №1392 та наказами МОН 

України від 01.03.2004 №162, від 29.11.2005 №682, від 07.05.2007 №357. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється при 

вивченні інформатики, англійської, німецької, української мов, трудового 

навчання,  фізичної культури відповідно до нормативів, затверджених 

наказом МОН України від 20.02.02р. №128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів.  

У 2019-2020 навчальному році предмети, на які  виділено дробову 

кількість годин, здійснюється через тиждень, що передбачається розкладом 

навчальних занять.   

 Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту"  

2019-2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань - і 

закінчуються не пізніше 1 липня.  

http://osvita.ua/legislation/law/2232/


Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно):   І 

семестр – з 02 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року, 

ІІ семестр - з 13 січня 2020 року по   29 травня 2020 року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

орієнтовно, осінні з 28 жовтня 2019 року  по  03 листопада 2019 року,            

зимові з  28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року, весняні з  23 березня 

2020 року по 29 березня 2020 року. 

За статтею 34 Закону України "Про загальну середню освіту", 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників основної і старшої школи. 

 Навчальні екскурсії проводяться відповідно до листа МОН України від 

06.02.2008  № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» упродовж навчального 

року. 

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими 

МОН України. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://osvita.ua/legislation/law/2232/

