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2. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, 

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВЯЗОК ОСВІТНІХ 

ГАЛУЗЕЙ ТА/АБО ПРЕДМЕТІВ, ДИСЦИПЛІН.  

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ 

ДЛЯ 1,2 КЛАСІВ 

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей: 

Мовно-літературна, у тому числі:  

Рідномовна освіта (українська мова та література). Змістові лінії реалізуються 

у 1-му класі через інтегрований курс «Навчання грамоти», у 2-му класі – через  

окремі предмети "Українська мова»та«Читання". Іншомовна освіта 

реалізується через предмет «Англійська мова». 

Математична реалізується через предмет «Математика». 

Технологічна реалізується через предмет «Дизайн і технології». 

Інформаційна реалізується через предмет «Інформатика». 

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна 

галузі реалізуються через предмет «Я досліджую світ». 

Мистецька реалізується через предмет «Мистецтво». 

Фізкультурна реалізується через предмет «Фізична культура». 

 

Навчальний план для 1,2 класів 

Освітні галузі Предмет Кількість годин 

на тиждень 

1 клас 2 клас 

Мовно-літературна  Навчання грамоти, 

українська мова і читання 

7+1 7 

Іншомовна Англійська мова 2 3 

Математична Математика  4 4 

Природнича, 

громадянська й 

історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі 

Я досліджую світ 3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 

- 

1 

1 Інформатична Інформатика  

Мистецька Мистецтво 2 2 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Усього  

(без фізкультури) 

 20 22 

 

Варіативна складова -               - 

Разом з фізкультурою 23 25 

Гранично допустиме тижневе навчальне  20 22 
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навантаження на учня 

Сумарна кількість навчальних годин, 

 що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класу на групи) 

23 25 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Варіативна складова сформована з урахуванням освітніх запитів учнів. У 

1 класі виділяється 1 година для підсилення програми з української  мови з 

метою формування в першокласників читацьких і мовних комунікативних 

компетентностей, пізнавальних здібностей, здатності спілкуватися 

українською мовою в особистому й суспільному житті. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів навчального плану.  

Наповнюваність класів та тривалість уроків відповідає Закону України 

"Про загальну середню освіту".  

1
 к

л
ас

 

2
 к

л
ас

 

10 12 
 

Тривалість уроків у першому класі - 35 хвилин, у 2 класі – 40хвилин 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

 

ДЛЯ 3-4 КЛАСІВ 

 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська 

мова (мова і читання)", "Іноземна мова". 
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Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".  

 

Навчальний план для 3-4 класів  

Освітні  

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин  

на тиждень 

3 клас 4 клас 

Мови і літератури 

(Мовний  і  літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 

Англійська мова 2 2 

Математика  Математика  4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Мистецтво  
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технології 
Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я  і фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура  3 3 

Усього (без фізкультури) 21 21 

 

Варіативна складова 1 1 

Курси: 1  

Логіка (35 год.) 1  

Додаткові заняття: - 1 

Українська мова - 1 

Разом з фізкультурою 25 25 

Гранично допустиме тижневе навчальне  

навантаження на учня 
23 23 

Сумарна кількість навчальних годин, 

 що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 26 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 3-4 класах – 

40 хвилин. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
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загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Варіативна складова реалізується з метою розвитку задоволення освітніх 

потреб учнів.  

У 3 класі продовжено вивчення курсу "Логіка", метою якого є 

доповнення, поглиблення змісту навчальних предметів, ознайомлення учнів із 

законами і формами правильного мислення, надання можливості 

сформувати достатньо високий рівень узагальнення та абстракції. Успішне 

оволодіння цим курсом допоможе дитині досягти творчого рівня при 

опануванні основ усіх шкільних дисциплін. 

Мета додаткових занять з української мови у 4 класі - формування 

ключових компетентностей молодшого школяра,які виявляються у здатності 

успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнанні навколишнього 

світу, вирішенні життєво важливих завдань. З цією метою вводимо 1 год 

додаткового заняття у 4 класі з української мови. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчального плану.  

У закладі немає перевантаження учнів. За необхідності за рішенням 

педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх 

навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у 

позашкільних закладах. 

Наповнюваність класів відповідає Закону України "Про загальну середню 

освіту":           

3
 к

ла
с 

4
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 
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ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ 

 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

 

Навчальний план для 5-8 класів  

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

5 6 7 8 

Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 

Українська 

література 

2 2 2 2 

Англійська мова 3 3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 

Основи 

правознавства 

- - - - 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 - 

Мистецтво - - - 1 

Математика Математика 4 4 - - 

Алгебра - - 2 2 

Геометрія - - 2 2 

Природознавство Природознавство 2 - - - 

Біологія - 2 2 2 

Географія - 2 2 2 

Фізика - - 2 2 

Хімія - - 1,5 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 
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Разом ( без фізкультури) 23,5 26,5 28 28,5 

Варіативна складова: - - -  

Курси за вибором: - - - 0,5 

«Моя майбутня професія: правила вибору» 

(17 год) 

- - - 0,5 

Разом  з фізкультурою 26,5 29,5 31 32 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

28 31 32 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

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

Навчальний план для 9 класу 

з поглибленим вивчанням історії України 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

9 клас 

Мови і літератури Українська мова  2 

Українська література 2 

Англійська мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 

 
 

Історія України 3 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво Мистецтво 1 

Математика Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство Біологія 2 

Географія 1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів: 

1 

Курс «Видатні постаті України середини 

ХVІ-ХVІІІ століть» (35 год.) 

1 

Разом (без фізкультури) 31,5 

Разом з фізкультурою 34,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження  33 

Всього фінансується з бюджету без 

урахування поділу класу на групи 

33+3 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 
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роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, 

передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети. Повноцінність базової середньої 

освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, 

які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. 

Варіативна складова реалізується з метою доповнення предметів, 

реалізації завдання формування класів з поглибленим вивченням предметів та 

забезпечення виконання заходів щодо роботи із здібними учнями.  

У 8 класі вводиться 0,5 години на вивчення курсу «Моя майбутня професія: 

правила вибору», що надає можливість забезпечити залучення учнів основної школи 

до відповідної профільноорієнтаційної предметно-перетворювальної діяльності, що 

має підвищити ефективність розв’язання проблеми вибору ними напряму профільного 

навчання в старшій школі та сформувати готовність до свідомого і обгрунтованого 

професійного самовизначення. 

У 9 класі збільшено на 1,5 години час на продовження поглибленого 

вивчення історії України та продовжено вивчення  курсу «Видатні постаті 

України середини ХVІ-ХVІІІ століть», який доповнює, поглиблює зміст 

предмету, що вивчається поглиблено, відображає і визначає його сутність,  

формує виявлення і  розвиток  соціальних громадянських компетентностей 

учнів.  

Відповідно до особливостей освітнього процесу передбачено окремі 

варіанти навчальних планів для 5-8 та 9 класів. У 9 класі з поглибленим 

вивченням історії України навчальне навантаження учнів не перевищує 

санітарно-гігієнічних норм. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів та шкільного гуртка «Школа безпеки». 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» складається з 

варіативних модулів: волейбол, футбол, легка атлетика, баскетбол, настільний 

теніс.  

У закладі немає перевантаження учнів. За необхідності за рішенням 

педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх 

навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у 

позашкільних закладах. 

Наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до 

Закону України "Про загальну середню освіту": 
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Тривалість уроків - 45 хвилин. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

 

 

ДЛЯ  10,11 КЛАСІВ  

 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Естетична культура 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Навчальний план для 10,11класів містить загальний обсяг навчального 

навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-

обов’язкових предметів, профільних предметів та факультативних курсів. 

План охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну складову. 

Передбачено вивчення базових предметів «зарубіжна література», 

«англійська мова», «історія України», «всесвітня історія», «громадянська 

освіта», «математика», «фізика і астрономія», «біологія і екологія», «хімія», 

«географія», «фізична культура», «захист Вітчизни». Кількість тижневих годин 

на вивчення базових предметів має забезпечити досягнення рівня очікуваних 

результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту. 

 Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: «інформатика»  та 

«мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту. 

 Частину навчальних годин навчального плану призначено для 

забезпечення профільного спрямування навчання:  

Клас  Напрям Профіль Профільні предмети 

10,11 Філологічний Української 

філології 

Українська мова 

Українська література 

 

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання у 10 класі прийнято педагогічною радою (протокол № 8 від 29.03.2019 

року), враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, матеріально-

технічну базу тощо. Зміст профілю реалізується системою профільних 

предметів «українська мова» і «українська література» та факультативного 
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курсу«Фразеологія української літературної мови», який доповнює, поглиблює 

зміст профільних предметів, відображає специфіку профілю і визначає його 

сутність. У 11 класі продовжено забезпечення профільного навчання, яке 

реалізується системою профільних предметів «українська мова», «українська 

література» та  факультативного курсу «Українське ділове мовлення». 

 

 

Навчальний план для 10,11-х класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

10клас 11клас 

Українська мова 4 4 

Українська література 4 4 

Зарубіжна література 1 1 

Англійська мова 2 2 

Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта:  2 0 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика  3 3 

Астрономія - 1 

Хімія 1,5 2 

Фізична культура 3 3 

Захист Вітчизни 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети: 3 3 

Інформатика 1,5 1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 

Разом (без фізкультури) 31 30 

Варіативний складник 1 2 

Факультативні  курси: 0,5 1 

Українське ділове мовлення (35 год.)  1 

Фразеологія української літературної мови (17 год) 0,5  

Додаткові години:  1 

Математика   1 

Разом з фізкультурою 34,5 35 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 

учня 

33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу 

на групи) 

38 38 
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Наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до 

Закону України "Про загальну середню освіту". 

 

 

 

 

 

Тривалість уроків - 45 хвилин. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

1
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