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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочих навчальних  планів 

Білівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чортківської міської  ради 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

І. Загальні засади 

Тип закладу – Білівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Чортківської міської 

ради Тернопільської області 

 

Режим роботи закладу : 

- Мова навчання – українська; 

-  Режим роботи – п’ятиденний; 

- Початок занять – о 9:00 годині. 

 

Гранична наповненість класів – встановлюється відповідно до п.1 ст.14 Закону 

України «Про загальну середню освіту» 

 

Білівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чортківського міської 

ради здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний  заклад», (вилучено постанову про Держстандарт 

початкової школи, оскільки вступає в силу з 01 вересня 2012 року), від 

14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.04.11 року «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти» №462, з  урахуванням вимог Концепції 

профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції 

Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного 

Статуту, забезпечує отримання учнями загальної середньої освіти на рівні 

Державних стандартів. 

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою  школою І-ІІІ 

ступенів.  Мова навчання – українська.  Кількість класів –   11 комплектів.   

Загальна кількість учнів – 212. Кількість учнів у кожному класі: 1 клас – 15 

учнів, 2 клас – 16 учнів, 3 клас – 17 учні, 4 клас  –  22 учнів, 5 клас – 29 учнів, 

6 клас – 29 учнів, 7 клас – 24 учні, 8 клас – 20 учнів, 9 клас –24 учнів, 10 клас -

11  учнів, 11 клас –5 учнів. 

Робочі навчальні плани  закладу  на 2021/2022 навчальний рік складено: 

- для 1-2 -х класів -  відповідно Типової освітньої програми НУШ 

авторського колективу під керівництвом Савченко О.Я. затвердженої 

наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019; 



- для 3-4 -го  класу -  відповідно Типової освітньої програми НУШ 

авторського колективу під керівництвом Савченко О.Я. затвердженої 

наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019; 

- для 5–9-х класів – за Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405; 

- для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня,  затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019р. № 1493 (додаток 2,3). 

 

ІІ. Структура навчального року 
Кількість класів у школі – 11 

Кількість учнів – 212 

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

2021/2022 навчальний рік розпочнеться 1 вересня святом – День знань – і 

закінчується не пізніше 1 липня. 

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 
 

- І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2021року.; 

- -ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня 2022 року. 
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно): 

- Осінні – з 25 жовтня  по 31 жовтня 2021 року; 

- Зимові – з 27 грудня по 9 січня 2022 року; 
- Весняні – з 21 березня по 27 березня 2022 року. 

- Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9 класу 

- _________2022р., 11 класу - _________ 2022 року. 
Тривалість навчального року залишається незмінною, що встановлена Законом 

України «Про загальну середню освіту»: 

- Для учнів 1-4 класів – не менше 175 робочих днів 
- Для учнів 5-11 класів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, 

навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової 

атестації навчальних досягнень учнів 
 

 ІІ. Особливості організації навчального процесу  

               Робочі навчальні плани закладу включають інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, 

введення спецкурсів, курсів за вибором а саме: 

  у 5-8  класах  виділено додаткові години  української мови (5-й клас – 

0,5 годин на тиждень, 6-й клас 0,5 годин на тиждень, 7-й клас 0,5 годин на 

тиждень, 8-й клас 0.5 годин на тиждень. 

   у 1-7 класах викладатимуться окремі курси « Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво», а у 8-у і 9-ому класах – «Мистецтво». 

 У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія 

України (Вступ до історії)», у 6 класі – «Історія України. Всесвітня історія 

(інтегрований курс)». 

 у 5-6 класах в межах галузі «Математика» викладатиметься 

«Математика», а у 7-11 класах два навчальні предмети «Алгебра» та 

«Геометрія». 

 Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за 

результатами анкетування учнів обрано такі модулі для вивчення предмета 



«Фізична культура»: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», 

«Гімнастика», «Туризм». 

 у 8 класі "Початкова військова підготовка" дається на основі листа 

Міністерства освіти і науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966 

у 9-11 класі «Захисник України» дається на основі листа Міністерства освіти і 

науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966 

  у 10-му класі  у зв’язку з тим, що більшість учнів вибрали профіль з 

українською мовою навчання (профільне навчання української мови) 

відповідно до   наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493 “Про внесення 

змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня”.  

 На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 

року №437 «Про вивчення в навчальних закладах факультативних курсів з 

етики, віри та релігієзнавства» за бажанням учнів та батьків, з метою 

духовного розвитку школярів запроваджено вивчення курсу за вибором  

« Основи християнської  етики» (1-4 класи – 1 година на тиждень, 5-8 класах – 

0,5 годин на тиждень, 9-ому класі - 1 година на тиждень, 10-11 класах – 0,5 

годин на тиждень.) 

 Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання 

організовується: 

1) в 10 класі  з профільним вивченням української мови; 

2) в 11 класі  з профільним вивченням української мови та історії України. 

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають 

цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року згідно 

складеного розкладу. 

Поділ класів на групи при вивчені інформатики в початкових класах 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 р. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів), груп продовженого дня 

і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядка 

поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 р.  № 229/6517 (зі змінами)».   

 Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними 

програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України.                 

  

 Директор  школи:       Ю.М. Яровий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://osvitoria.media/news/u-mon-nadaly-rekomendatsiyi-z-vykladannya-predmetiv/
https://osvitoria.media/news/u-mon-nadaly-rekomendatsiyi-z-vykladannya-predmetiv/


 

Погоджено:            Затверджую: 
Директор ЦПРПП                                                                         Начальник управління  освіти, 
 _______________О.Я. Данильчак                                        молоді та спорту 

                                                                                                           Чортківської міської ради 

                                                                                                    __________ Л.М. Поліщук 

Робочий навчальний  план 

Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022н.р. 

Назва освітньої 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

1 клас 2клас 

Українська мова та 

література 

Українська мова  7 7 

Математична  Математика 4 4 

Мистецька Образотворче 

мистецтво. 

Музичне мистецтво 

1 1 

1 1 

Я досліджую світ Я досліджую світ 3 3 

Іноземна мова Іноземна мова 

(англійська) 

2 3 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатика - 1 

Всього: 19+3  21+3 

Курс за вибором  
«Основи християнської етики» 

 

1 

 

1 

Гранично-допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

20 22 

Сумарна кількість навчальних годин 23 25 

Всього фінансується по школі 23 25 

 

 

Директор  школи:       Ю.М. Яровий 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Погоджено:            Затверджую: 
Директор ЦПРПП                                                                         Начальник управління  освіти, 
 _______________О.Я. Данильчак                                        молоді та спорту 

                                                                                                           Чортківської міської ради 

                                                                                                    __________ Л.М. Поліщук 

Навчальний план 

Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022н.р. 

Назва освітньої 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

3 клас 4 клас 

Українська мова та 

література 

Українська мова  7 7 

Математична  Математика 5 5 

Мистецька Образотворче 

мистецтво. 

Музичне мистецтво 

1 1 

1 1 

Я досліджую світ Я досліджую світ 3 3 

Іноземна мова Іноземна мова 

(англійська) 

3 3 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична  Інформатика 1 1 

Всього: 22+3 22+3 

Курс за вибором  
«Основи християнської етики» 

 

1 

 

1 

Гранично-допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 23 

Сумарна кількість навчальних годин 26 26 

Всього фінансується по школі 26 26 

 

 

 

Директор  школи:       Ю.М. Яровий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Погоджено:            Затверджую: 
Директор ЦПРПП                                                                         Начальник управління  освіти, 



 _______________О.Я. Данильчак                                        молоді та спорту 

                                                                                                           Чортківської міської ради 

                                                                                                    __________ Л.М. Поліщук 

Навчальний план 

Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022н.р. 
 

Освітні галузі 

 

Навчальні предмети 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Інваріантна складова 

Мови і  

літератури 

 

Українська мова        3,5+ 0.5        3,5+ 0.5           2,5 +0.5         2+0,5          2 

Українська  література        2      2          2          2          2 

Іноземна мова (англійська)            3        3+0.5               3+0.5         3          3 

Зарубіжна література          2          2          2         2          2 

Суспільство -

знавство 

 

Історія України  1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства  - - - - 1 

Мистецтво  Музичне мистецтво 1 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 

Мистецтво  - - - 1 1 

Математика Математика 4+0.5 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природо - 

знавство 

Природознавство  2 - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і 

фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом 23,5+3+

1 

26,5+3+1 28+3+1 28,5+3+

0.5 

30+3 

Варіативна складова 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи,  індивідуальні заняття  та 

консультації  

3,5 3,5 2,5 3 3 

Курси за вибором:          

Основи християнської етики  0.5 0.5 0.5 0.5 1 

Початкова військова підготовка  - - - 0.5 -  

Захисник України  - - - -         0,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня 

28 31 32 33 33 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 

27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3 

Всього фінансується по школі  28 31 32.5 33 34,5 

 
Директор  школи:       Ю.М. Яровий 

 

 

 

 

 



Погоджено:            Затверджую: 
Директор ЦПРПП                                                                         Начальник управління  освіти, 
 _______________О.Я. Данильчак                                        молоді та спорту 

                                                                                                           Чортківської міської ради 

                                                                                                    __________ Л.М. Поліщук 

 

Навчальний план 

Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022н.р.  

(з українською мовою навчання) 
(Профільне вивчення Української мови) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класі 

Базові предмети 10 

Українська мова  2+2 

Українська  література 2 

Зарубіжна  література 1 

Іноземна мова (англійська) 2+1 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика  Алгебра  2+1 

 

Геометрія  1+1 

 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика  2 

Астрономія  1 

Хімія 1,5 

Фізична культура 3 

Захист України 1,5+0,5 

Вибірково –обов’язкові предмети (3 год.) 

Інформатика  2 

Технології  1 

Мистецтво  - 

Разом 27+3+5,5 

Варіативна складова 

Додаткові години на профільні предмети, окремі 

базові предмети, спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

8 

Курс за вибором  

 «Основи християнської етики» 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на учня 

33 

Всього фінансується ( без урахування поділу 

класу на групи) 

38 

Всього фінансується по школі  36 

Директор  школи:       Ю.М. Яровий 

 

 

 

 



Погоджено:            Затверджую: 
Директор ЦПРПП                                                                         Начальник управління  освіти, 
 _______________О.Я. Данильчак                                        молоді та спорту 

                                                                                                           Чортківської міської ради 

                                                                                                    __________ Л.М. Поліщук 

  

 
Робочий  навчальний план 

Білівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на 2021-2022н.р. 

(з українською мовою навчання) 

(Профільне вивчення Української мови, історії України) 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класі 

11 

Українська мова  2+2 

Українська література 2+0,5 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова 2+0,5 

Історія України  1,5+1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта: 

правознавство 

 

- 

економіка 
- 

 

Мистецтво - 

Математика 
Алгебра  2 

Геометрія 1+1 

Біологія і екологія 2+0,5 

Географія 1 

Фізика  3 

Астрономія  1 

Хімія 2 

Фізична культура 3 

Захист України 1,5+0,5 

Вибірково –обов’язкові предмети 

Інформатика  1 

Технології    2 

Мистецтво  
- 

 

Разом 26+3+6,5 

Додаткові години на профільні предмети, окремі 

базові предмети, спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 
5 

Курс за вибором  

 «Основи християнської етики» 0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класу на групи) 
38 

Загальна кількість годин по школі 36 

 

 

Директор  школи:       Ю.М. Яровий 
 


