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                                      Загальні положення 

призначення закладу загальної середньої освіти 

 

 

        Робота педколективу  Ставненської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  спрямована на  

особистісно – зорієнтоване навчання  і виховання школярів, інтелектуальний, 

моральний та фізичний  розвиток кожного учня, на вироблення в учнів умінь  

і навичок самостійно  здобувати навчання.  

     Педагоги школи працюють  над реалізацією законів України  «Про 

освіту»,     « Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку 

освіти  і науки в Україні, державної програми „Учитель”,   , Державної  

національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.», Конвенціїї ООН про права 

дитини,  Конвенції виховання  дітей та молоді  в національній освіті, наказу 

№1243 від 31.10.2011 МОН МС України «Про основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України». Методична робота в 

школі спрямована на реалізацію  методичної проблеми «Підвищення 

ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховної 

роботи з метою формування висококомпетентної особистості учня».  

          Основним завданням Ставненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів є формування глобальної компетентності учня, необхідної кожній 

сучасній людині для успішної життєдіяльності. Адже найбільш успішними на 

ринку праці є фахівці, що вміють навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх, володіти сучасними вміннями, бути 

поліглотами. Пріоритетного значення у розбудові навчального закладу 

набуває завдання формувати в учнів систему морально-етичних та соціально-

політичних цінностей, виховувати особистість з усвідомленою 

громадянською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. 

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу 

є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.  

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: 

формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання 

працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної 

самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне 

вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в 

систему світової та національної культури; рішення задач, формування 

загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; 

виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до 



культурних традицій та особливостей інших народів в умовах 

багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого 

відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх 

програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення тощо. 

 

                        Опис «моделі» випускника школи 

 

        Сучасному суспільству потрібні люди, які можуть самостійно, творчо 

мислити, здатні до реалізації  здібностей, згідно своїх інтересів і потреб. 

Головним завданням школи є підготовка учнів до самостійного життя, в 

якому вони мають вирішувати реальні завдання в непростих умовах 

сьогодення. 

       Ступінь самовизначення і самореалізації особистості випускника 

безпосередньо залежить від рівня його інтелектуального, морального і 

творчого розвитку. Це означає, що  йому необхідно не просто оволодіти  

сумою знань різних наук, а їхньою цілісною системою, яка відображає єдину 

наукову картину світу. 

       Як відомо, головним критерієм оцінки діяльності школи є те, чого 

досягають її випускники. Дбаючи про свій педагогічний імідж, прагнучи до 

розвитку Ставненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів намагалась 

створити модель випускника школи, яка повинна стати орієнтиром всієї 

шкільної діяльності. Таку модель було створено як систему  основних 

компетентностей випускника, які необхідні для його життєвого та 

професійного самоврядування. 

Випускник школи 

 

Життєві компетентності 

 

 

Інформаційно-

інтелектуальна 

  

Самоосвітня 

  

Соціальна 

  

Здоров’язберігаюча 

 



                            Цілі та задачі освітнього процесу 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх 

програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і 

місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони 

повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, 

визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. 

Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до 

визначення цілей і задач. 

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу: 

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту 

початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог 

державного освітнього стандарту. 

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів. 

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для 

усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх 

програм. 

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності. 

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, 

психічне та соціальне здоров'я учнів. 

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом 

своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки. 

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів. 

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи. 

 

Структура навчального року 

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» 

структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним 

закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.  

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та 

закінчується не пізніше 1 липня 2021 року. Орієнтовна структура 

навчального року:  

І семестр - з 01.09.2020 до 24.12.2020;  

ІІ семестр - з 11.01.2021 до 28.05.2021.  

Упродовж навчального року проводяться канікули:  

осінні канікули - з 26.10.2020 до 01.11.2020;  

зимові канікули - з 25.12.2020 до 10.01.2021;  

весняні канікули - з 22.03.2021 до 28.03.2021.  



Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 28 травня 2021 

року.  

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в 

залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО). 

 Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається 

Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються 

навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти 

Великоберезнянської РДА. 

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 9 класу – календарний тиждень 

після закінчення навчального року. 

 Рішення про доцільність проведення навчальної практики та 

навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи. 

Школа працює в режимі п’ятиденного навчального тижня з українською 

мовою навчання. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 850 до 1455 і 

регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи, 

позакласні заняття розпочинаються о 1500. Упродовж навчального дня 

проводяться одна велика перерва 20 хвилин: з 1120 до 1140. 

 

 

Навчальний план та його обґрунтування 

Організація освітньої діяльності Ставненської  загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів здійснюється відповідно до законів України  «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), 

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного 

стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року. 

       Відповідно до  «Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01;  

         На підставі   Статуту школи.  



 

 

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності 

за новим Державним стандартом у 2020/2021  для 1-2 класів – Державного 

стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН 

від 08.10.2019 № 1272); для 3 класу – Державного стандарту початкової 

освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

для 4 класу – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). У 5-11 класах 

закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюватиметься 

відповідно до таких типових освітніх програм: «Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН 

від 20.04.2018 № 405;  «Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у 

редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом 

МОН від 31.03.2020 № 464). 

Тип навчального закладу: загальноосвітня школа  

 У 2020-2021 навчальному році кількість класів у закладі - 11, з них: 

1-4  класів – 4; 

5-9  класів – 5; 

10-11 класів -2. 

 

                    Освітня програма загальної середньої освіти   

 

         У 2020-2021 навчальному році в Ставненській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

навчатимуться 184 учні, а саме: 

          в 1-му класі     - 15 учнів, 

          в 2-му класі     - 19 учнів, 

          в 3-му класі     - 20 учнів, 

          в 4-му класі     - 16 учнів, 

          в 5-му класі     - 13 учнів, 

          в 6-му класі     - 11 учнів, 

          в 7-му класі     - 13 учнів, 

          в 8-му класі     - 18  учнів, 

          в 9-му класі     - 15 учнів, 



          в 10-му класі   - 24 учні, 

          в 11-му класі   - 20 учнів 

 Установлено наступний розклад дзвінків : 

1 клас :               910 – 945 

                           955 – 1030 

                          1050 – 1125 

                          1140- 1215 

                          1225 -1300 

2-4 класи:           910 -950 

                            955-1035 

                          1055 -1135 

                          1145 -1225 

                          1230- 1310 

5-11 класи:        850- 935 

                          940-1025 

                        1035 – 1120 

                        1140 – 1225 

                        1230– 1315 

                        1320 – 1405 

                        1410 – 1455 

               Для 1-3 класів навчальний план складено  за Типовою освітньою 

програмою, розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна. Варіативна частина в 

1-2   класах становить по 1 годину і відведена для підсилення вивчення 

математики. 

             Варіативна частина в 3 класі становить  1 годину і відведена для 

індивідуальної консультації.    

             У 1-4 класах 1 година  фізичної культури  відведена для вивчення 

курсу  за вибором «Хореографія» (додаток 1).        



           Для 4 класу навчальний план складено  за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня з українською 

мовою навчання, затвердженими наказом МОН  України № 407 від 

20.04.2018 року  (таблиця 1) ( додаток 2). 

          Варіативна частина в 4 класі становить по 2 години (1 година відведена 

для підсилення вивчення  української мови, 1 година для підсилення 

вивчення математики).    

         Для 5-9 класу навчальний план складено  за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською 

мовою навчання і вивчення двох іноземних мов, затвердженими наказом 

МОН  України № 405 від 20.04.2018 року (таблиця 10) (додаток 3).   

              Для 5,6,7,9 класів введено по 1 годині курсу за вибором 

«Хореографія». 

               З  варіативної частини в 5-му класі відведено 0,5 години для 

підсилення вивчення історії України та з метою  створення  умов для 

формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної 

культури і культури поведінки учня введено вивчення курсу етики (1 

година).  

                 У  6-му класі за рахунок варіативної частини продовжується 

вивчення  курсу етики    1 година та 0,5 години для підсилення вивчення 

предмету української мови . 

               Для ознайомлення з міфологічним пластом культури людства та 

вивчення міфології як науки, що стала підгрунтям ,на якому розвинулася 

наука і мистецтво, у 7-му класі введено 0.5 години факультативу 

«Міфологія».За рахунок варіативної частини виділено 0,5 години  для 

підсилення вивчення української мови. 

               З метою  виховання навичок культури поведінки, а також 

формуванню  у школярів поняття про те, що турбота людини про своє 

здоров’я, фізичний розвиток і підготовленість є не тільки його особистою 

справою, але і сприяє вивченню теоретичних знань із фізичної культури, 

фізіології та гігієни у 6,7 класах введено по 1 годині фізичної культури. 

                  Для усвідомленням місця і ролі особи в історичному процесі для 

учнів 8 класу відведено 1 годину для факультативу «Жінка в історії 

козацького Запорожжя» та 1 годину факультативу «Визначні постаті України 



середини ХІІ-ХVІІІ ст.» У 8 класі за рахунок варіативної частини виділено 

0,5 год. для підсилення вивчення біології . 

                Згідно плану проведення Року математичної освіти у 2020-2021 

навчальному році відведено 1 годину консультації з математики у 8 класі та 1 

годину консультації з математики у 9 класі. 

                    Для учнів 10-11 класів навчальний план розроблено за Типовою 

освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408(у редакції наказу 

МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 

31.03.2020 № 464). (таблиця 2,3) (додаток 4). 

                    Згідно заяв батьків та бажань здобувачів освіти для учнів 10 

класу введено профільні предмети  алгебра і геометрія. 

                   З варіативної частини в 10 класі для учнів відведено 1 годину на 

курс за вибором : «Визначні постаті України ».Для якісної підготовки 

здобувачів освіти до здачі зовнішнього незалежного оцінювання введено 1 

годину консультації з історії України. 

                       В 11 класі продовжено вивчення профільних предметів: 

алгебра, геометрія, історія України, всесвітня історія. 

                       Для учнів історичного профілю 11 класу виділено 2 години на 

спецкурси з історії: «Основи демократії», «Визначні постаті України». 

                      Для успішної підготовки учнів до участі в предметних 

олімпіадах та зовнішньому незалежному оцінюванні у школі передбачено: 

консультації в 11 класі з   біології -1 год., географії - 1 год., українська мова - 

1год. , математики - 1год. 

Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому 

педагогічних технологій 

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів. Тих, яких потребує кожен для особистої 

реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий 

успіх протягом всього життя: 

 Спілкування державною мовою 



 Спілкування іноземними мовами 

 Математична компетентність 

 Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

 Інформаційно-цифрова компетентність 

 Уміння вчитися впродовж життя 

 Ініціативність і підприємливість 

 Соціальна і громадянська компетентності 

 Обізнаність і самовираження у сфері культури 

 Екологічна грамотність і здорове життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні 

лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 

формуванні шкільного середовища. Навчання за наскрізними лініями 

реалізується насамперед через: організацію навчального середовища; окремі 

предмети, надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти, предмети за 

вибором; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

                       Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, 

умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань 

учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, 

Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та 

захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі 

учнів у ДПА і ЗНО. 

 

 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

   

Для виконання освітніх програм школи на 2020/2021 навчальний рік 

передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки 

України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів 



за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію 

загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню 

програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" 

випускника. 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Додаток 1 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1-3 КЛАСІВ 

Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

1 2 3 

Українська мова 5 5 5 

Німецька мова  3  

Англійська мова 2  3 

Математика 3+1 3+1 4 

Я досліджую світ 7 8 7 

Мистецтво 2 2 2 

Інформатика   1 

Фізична культура 2 2 2 

Курс за вибором 

«Хореографія» 

1 1 1 

Разом 19+3+1 21+3+1 22+3 

Індивідуальна консультація 

 

 

 

 

 

1 

 

Гранично допустиме 

навантаження на учня 

20 22 23 

Разом 23 25 26 



 

                                                                                                                             Додаток 2 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 4 КЛАСУ 

Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

                           

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освітні  галузі 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин  на    

тиждень   

4 

Мови  і літератури 

 

Українська мова 7+1 

 Німецька мова  

Англійська мова 2 

 Математика Математика 4+1 

 Природознавство Природознавство 2 

Я у світі 1 

 Мистецтво 

 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче 

мистецтво 

1 

 Технологія Трудове навчання  1 

 Інформатика Інформатика 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура 2 

Курс за вибором 

«Хореографія» 

1 

Основи здоров’я 1 

Р а з о м 21+3+2 

Р а з о м 26 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Додаток 3 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 5-9 КЛАСІВ 

Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2020-2021 навчальний рік 

                                    

Освітні 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

                          

класи 

 5  6  7  8  9 

Мови і 

літератури 

 

                   

 

Укр. мова 3,5  3,5+0.5 2.5+0.5  2  2 

Укр.літерат.  2  2  2  2  2 

Зарубіжна літ.  2  2  2  2  2 

Англ.мова  2  2  2  2  2 

Нім.мова  3  2  2  2  2 

        

Суспільство- 

знавство                        

Істор.України 1+0,5  1  1 1,5 1,5 

Всесв.історія   1  1  1  1 

Правознавство      1 

 Музичне 

мистецтво 

 1  1  1    

 Образ.мистец.  1  1  1   

Мистецтво    1  1 

Математика Математика  4  4    

Алгебра    2  2  2 

Геометрія    2  2  2 

Природознавс.  Природознавс.  2      



 

                        

                           

                           

                           

 

Біологія   2  2 2+0.5  2 

Географія   2  2  2 1,5 

Фізика    2  2  3 

Хімія   1.5  2  2 

Технології 

 

Труд.навчання  2  2  1  1  1 

Інформатика  1  1  1  2  2 

Здоров’я і 

фізкультура 

 

Осн. .здоров’я  1  1  1  1  1 

Фізична 

культура 

 3  3+1  3+1  3  3 

                     Р  А   З   О   М 25.5+3+0,5 27,5+3+ 

1,5 

29+3+ 

1.5 

29,5+

3+0,5 

31+3 

 Варіативна частина      

Консультація з математики 

 

      1   1 

 

 

  Курс за вибором 

«Хореографія» 

      

    1 

    

    1 

     

     1 

    

 

   

  1 

Факультатив 

«Міфологія» 

  

     

 

    0.5   

 

 

 

    

Факультатив 

«Жінка в історї козацького 

Запорожжя» 

    

   1  

 

 

    

  



 

                                                                                                           

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив 

«Визначні постаті України 

середини ХІІ-ХVІІІ ст.» 

    

     1 

 

 

Етика        1      1      

Р А З О М:      2,5    3,5     3   3,5    2 

Навантаження на одного учня, 

не враховуючи годин фізичної 

культури 

 

      28 

 

    31 

 

   31 

 

   33 

 

   33 



                                                                                                              Додаток 4 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 10 КЛАСУ 

Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

                                              на 2020-2021 навчальний рік 

 

№з/п     Навчальні предмети            Кількість годин на тиждень 

                     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Українська мова 

Українська література 

Англійська мова 

Німецька мова 

Зарубіжна література 

Історія України 

Всесвітня історія 

Громадянська освіта 

Алгебра 

Геометрія 

Біологія і екологія 

Географія 

Фізика і астрономія 

Хімія 

Інформатика 

Мистецтво 

Фізична культура 

Захист України 

 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1.5 

1 

2 

6 

3 

2 

1.5 

3 

1.5 

1.5 

1.5 

3 

1.5 



 Разом 

 

                             33+3  

Курс за вибором«Визначні 

постаті України» 

                                  1        

 

 

            

                

    

    

       

 

 

           

Консультація з історії 

України 

                                  1 

Р А З О М:                                    8 

Навантаження на одного 

учня, не враховуючи годин 

фізичної культури 

                                  33 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    



                                                                                                                    Додаток 5 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 11 КЛАСУ 

Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

                                              на 2020-2021 навчальний рік 

№з/п    

  Навчальні предмети 

           Кількість годин на тиждень 

усім 

класом 

історичний 

профіль 

математичний 

профіль 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

Українська мова 

Українська література 

Англійська мова 

Німецька мова 

Зарубіжна література 

Історія України 

Всесвітня історія 

Математика 

Фізика і астрономія 

Біологія і екологія 

Географія 

Хімія 

Мистецтво 

Інформатика 

Фізична культура 

Захист України 

2 

2 

2 

2 

1 

1,5 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

1.5 

1,5 

3 

1,5 

 

- 

- 

             - 

- 

- 

1,5 

2 

             - 

             - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

              - 

- 

- 

- 

- 

              6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 Разом: 

 

26+3         3,5              6 

        29,5+3        32+3 



 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Варіативна частина: 

Історія (спецкурси): 

1)Основи демократії. 

2)Визначні постаті 

України. 

Консультація з 

української мови  

Консультація з 

географії 

Консультація з біології 

Консультація з 

математики 

Навантаження на 

одного учня, не 

враховуючи годин 

фізичної культури 

 

 

 

    

   

       

       

 

 

        

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

            

         32.5      

 

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

              1 

 

 

 

             33 

 

 

 

          

         

         

 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            

 

 

 

 

        

            

          



                                         ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

                                СТАВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ                                               

                                                 на 2020-2021 н.р. 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Клас 

 

 

Назва  

Форма 

(факультатив

, курс за 

вибором, 

спецкурс) 

 

Реквізити грифу  

МОНУ (для кожної 

програми окремий) 

К-ть годин за 

програмою 

(на 1 

навчальний 

рік) 

 

К-ть годин за 

навчальним 

планом 

1. 
 

 

 
 

7 

 

 

 

 «Міфологія» 

 

 

 

факультатив 

 

 

 

Нікітіна І. «Міфологія» 

Лист МОНУ від 

11.08.2017 №1/11-8125 

 

17 

 

 

 

0.5 

 

 

 

2. 

 

 
 

 

 
 

8 

 

 

 

 

«Жінка в 

історії 

козацького 

Запорожжя» 

 

факультатив 

 

 

 

 

Кривоший О.П. «Жінка 

в історії козацького 

Запорожжя» 

Лист П ТЗО від 

06.07.2016 2.1/12-Г-481 

          35 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

3.  8 «Визначні 

постаті 

України 

середини 

ХІІ-ХVІІІ 

ст.» 

 

факультатив Лівун Н.,Островський 

В. «Визначні постаті 

України середини ХІІ-

ХVІІІ ст.» Лист МОНУ 

від 

11.08.2017 №1/11-8125 

 

 

          35            1 

4. 10 «Визначні 

постаті 

України» 

курс за 

вибором 

Програма «Визначні 

постаті України». 

Лист МОНУ від 

11.08.2017 №1/11-8125 

35 1 

5. 11 « Основи 

демократії» 

курс за 

вибором 

Програма до 

профільного курсу,авт. 

Лівун Н.А.,лист 

МОНУвід 11.08.2017 

№1/11-8125 

35 1 

6. 11 «Визначні 

постаті 

України» 

курс за 

вибором 

Програма до 

профільного курсу,авт. 

Лівун Н.А.,лист 

МОНУвід 11.08.2017 

№1/11-8125 

35 1 



7. 1-4 

 

 

 

 

«Хореогра-

фія» 

Курс за 

вибором 

Програма курсу за 

вибором ,авт.Федьо 

Л.В.,лист МОНУ від 

01.09.2015 №1/11-

12709 

140 4 

8. 5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хореогра-

фія» 

Курс за 

вибором 

 

 

Програма курсу за 

вибором, авт.Федьо 

Л.В.,лист МОНУ від 

01.09.2015 №1/11-

12719 

140 4 



       

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



                                                             

 

                                                       Перелік програм  

для вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального 

плану Ставненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

у 2020/2021 навчальному році   
 

№ 

з/п 

 

Клас 

 

Назва програми 

 

Автор  

Ким дозволена для 

використання (ким 

затверджена) 

 

Видавництво  

 

 

 

Початкова школа 

1. 1 -3 Типова освітня 

програма 1-3 класи для 

закладів загальної 

середньої освіти 

Р.Б.Шиян Затвердж.постаново

ю КМУ  від 

21.02.2018 №87 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 
 

2 

 

 

 

4 Навчальна програма 

для 1-4 класів 

 

 

 Наказ МОН України  

від 05.08.2016 № 948 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 
 

Основна школа 

1. 5-9 Українська мова. 5-9 

класи. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою 

навчання. 

О.П.Глазова 

Н.Б.Голуб 
Наказ МОН 

України від 

07.06.2017 №804 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 
 

2. 5-9 Українська література. 

5-9 класи. Програма 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Р.В.Мовчан 

К.В.Таранік-Ткачук 
О.М.Івасюк 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 № 804 
Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 
 

3. 5-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

«Зарубіжна 

література. 5–9 

класи» 

О.М.Ніколенко 

С.П.Фоміна 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

4. 5-9 Іноземна мова 

Навчальна програма 

з іноземних мов для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України від 

07.06.2017. № 804 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

5. 5-9 Іноземна мова як 

друга у 

спеціалізованих 

школах із 

 Наказ МОН України 

від 07.06.2017 № 804 
Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 



поглибленим 

вивченням іноземних 

мов та у ЗНЗ (5-9 

класи) 

6. 5-6 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних 

закладів.Етика.5-6 

класи 

 Наказ МОН 

України від 

29.05.2014 №664 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

7. 6-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Географія. 6-9 класи.  

 Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

8. 6-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Біологія. 6-9 класи  

 Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

9. 5 Начальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Природознавство. 

 5 клас.  

Т.Г.Гільберг 

Н.П.Дементієвська 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

10. 7-9 Фізика. 7-9 клас. 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

О.І.Ляшенко 

В.В.Гудзь 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

11. 7-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Хімія. 7-9 класи 

Л.П.Величко 

О.А.Дубовик 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

12. 5-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Історія України. 

Всесвітня історія. 5–

9 класи 

О.І.Пометун 

М.М.Мудрий 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

13. 9 Навчальна програма 

з основ 

правознавства для 9 

класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Т.О.Ремех 

О.В.Муза 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

14. 5-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Математика. 5–9 

класи.  

Бурда М.І. 

Мальований Ю.І. 

Нелін Є.П. 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

15. 5-7 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Інформатика 5-9 

класи (для учнів, які 

(колектив авторів) Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 



вивчали інформатику 

в 2-4 класах)  

16. 8-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Інформатика 5-9 

класи 

(колектив авторів) Наказ МОН 

України від 

29.05.2015 № 585 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

17. 5-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Фізична культура. 5-

9 класи 

Т.Ю. Круцевич 

Л.А.Галенко 

Наказ  МОН 

України  від 

23.10.2017 № 1407   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

18. 5-9 Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Трудове навчання. 5 

– 9 класи 

В.К.Сидоренко 

(колектив авторів) 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

19. 5-9 Навчальна програма 

«Мистецтво. 5-9 

класи» 

Л. Масол  

О. Коваленко 

 Г. Сотська 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

20. 5-9 Основи здоров’я. 5-9 

класи. Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Т.Є.Бойченко 

О.І.Шиян 

Наказ  МОН 

України від 

07.06.2017 № 804   

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

Старша школа 

1. 10-11 Навчальна програма 

«Українська мова 

(рівень стандарту) 

10-11 класи» 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

2. 10-11 Навчальна програма 

«Українська 

література (рівень 

стандарту) 10-11 

класи» 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

3. 10-11 Зарубіжна література. 

Програма для 10-11 

класів 
загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою 
навчання. 

Рівень стандарту. 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

4. 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (алгебра і 

початки аналізу та 
геометрія) 

Програма для учнів 

10-11 класів 
загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Рівень 
стандарту.Профільний 

рівень 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 



 

5. 10-11 Історія України. 

Всесвітня історія 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 
навчальних заладів.10-

11 класи. 

Рівень стандарту. 

 Наказ МОН 

України від 

24.02.2017 № 301 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

6. 10-11 Історія України. 

Всесвітня історія 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 
навчальних заладів.10-

11 класи. 

Рівень стандарту. 

 Наказ МОН 

України від 

24.02.2017 № 301 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

7. 10-11 Англійська мова. 
Навчальні програми з 

іноземних мов для 
загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл 
із поглибленим 

вивченням іноземних 

мов 10-11 класи. 

 Наказ МОН 

України від 

20.04.2018 № 407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

8. 10-11 Фізика і астрономія. 
Навчальні програми 

для 10-11 класів 

закладів загальної 
середньої освіти. 

Рівень стандарту. 

Ляшенко О.І. 

 Наказ МОН 
 України від 

24.11.2017 № 1539 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

9. 10-11 Хімія. 
Програма для 

закладів загальної 

середньої освіти. 10-
11 класи.Рівень 

стандарту. 

Дубовик О.А., 

Бобкова О.С. 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

10. 10-11 Біологія і екологія. 

Навчальна програма 

для закладів 
загальної середньої 

освіти.10-11 класи. 

Рівень стандарту. 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

11. 10-11 Навчальна програма 

«Фізична культура. 

10-11 класи 

(профільний рівень)» 

В.М.Єрмолава та 

інші 

Наказ МОН 

України від 

22.03.2017 № 451 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

12. 10-11 Захист Вітчизни. 
Навчальна програма 

для  навчальних 

закладів системи 

загальної середньої 
освіти. 10-11 класи. 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 



Рівень стандарту. 

13. 10-11 Інформатика. 

Навчальна програма 
вибірково-

обов’язкового 

предмета учнів 10-11 
класів  

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
Рівень стандарту. 

 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

14. 10-11 Навчальна програма 

«Мистецтво». Рівень 
стандарту 

 Наказ МОН 

України від 

24.11.2017 № 1541 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

15. 

10-11 

Географія 

Навчальна програма 

для закладів загальної 

середньої освіти.10-11 

класи. Рівень 

стандарту. 

 Наказ МОН 

Українивід 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

16. 10 Громадянська освіта. 
Навчальна програма 

інтегрованого курсу 

для 10 класів 
загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Рівень стандарту. 
Тамара Бакка. 

 Наказ МОН 

України від 

23.10.2017 № 1407 

Сайт МОН України 

http://www.mon.gov

.ua 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ГУРТКИ 

                    СТАВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ                                               

                                   на 2020-2021 н.р. 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Клас 

 

 

Назва  

Форма 

(факультатив

, курс за 

вибором, 

спецкурс) 

 

Реквізити грифу  

МОНУ  

К-ть годин за 

програмою 

(на 1 

навчальний 

рік) 

 

К-ть годин за 

навчальним 

планом 

1 5-7 «Прекрасне 

довкола нас» 

гурток Схвалено 

Міністерством освіти і 

науки для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

(протокол № 1 від 

24.06.2016 р.) 

Авт. Добей Г.М. 

2 70 

2 5-7 «Народна 

творчість» 

гурток Навчальна програма з 

позашкільної освіти . 

Художньо-естетичний 

напрям. Київ-

2016.Лист від 

08.04.2016 р. № 1/11- 

4658 

Автори :Андрійчук 

С.А., Василянська І.О. 

1 35 

3 10-11 «Основи 

біології» 

гурток Навчальна програма з 

позашкільної освіти. 

Еколого-

натуралістичного 

напряму. 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і 

науки України (лист 

МОН від 11.06. 2018 № 

1/11- 6201 Автор 

Адріанов В.Л. 

2 70 

4 5-9 «Вокальний 

ансамбль» 

гурток Схвалено 

Міністерством освіти і 

науки України для 

використання у 

загальноосвітніх навч. 

закладах (протокол №1 

від 24.06.2016 року) 

Автор Жабляк М.Д. 

 

2 70 



5 5-11 «Хоровий 

спів» 

гурток Схвалено 

Міністерством освіти і 

науки України для 

використання у 

загальноосвітніх навч. 

закладах (протокол №1 

від 24.06.2016 року) 

Автор Жабляк М.Д. 

 

2 70 

 


