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Пояснювальна записка 

Навчальний план Запорізького навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької 

міської ради Запорізької області розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  

- постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого  2018 року № 87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти», який набирає чинності з 1 

вересня 2018 року для здобувачів, що навчаються за програмами дванадцятирічної повної 

загальної середньої освіти,  

- постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», яка чинна до 1 вересня 

2021 року для здобувачів, що навчаються за програмами одинадцятирічної повної 

загальної середньої освіти,  

- постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», яка 

чинна до 1 вересня 2026 року для здобувачів, що навчаються за програмами 

одинадцятирічної повної загальної середньої освіти,  

- постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», яка 

чинна до 1 вересня 2019 року для здобувачів, що навчаються за програмами 

одинадцятирічної повної загальної середньої освіти;  

- постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження 

Положення про дошкільний навчальний заклад»; 

- наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів»; 

- наказу МОН України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»; 

- на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. 

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».  

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; 

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; 

- наказу МОН України від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично 

допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форм власності»; 

- комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» ( наук. кер. проф. 

Крутій К. Л.,авт.колектив - Богуш А.М.,Грицишина Т.І., Дем’яненко О.Є та ін. – нова 

редакція 2015 року. вид-во:ТОВ «ЛІПС» Запоріжжя, 2016). 

Режим роботи ЗНВК № 19 на 2019/2020 навчальний рік п’ятиденний, заняття 

проводяться в одну зміну.  Тpивалiсть уpокiв у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 

хвилин, решта – 45 хвилин. Після 2-го та 3-го уроків влаштовуються 20 хв. перерви.  

ЗНВК №19 працює як школа повного дня. 

Навчальні заняття організовуються за двосеместровою системою: І семестр - з 

01(02) вересня по 20 грудня 2019 року, ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року. 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні з 28 

жовтня  до 03 листопада 2019 року, зимові з 23 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року, 

весняні з 23 березня до 29 березня 2020 року.  

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних 

досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, 

базової і старшої школи. 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2740/


Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 

1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, 

учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для 

державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення визначає Міністерство 

освіти і науки України. 

Інваріантна складова навчального плану сформована відповідно до типових 

освітніх програм.  

Варіативна складова навчального плану використовується на:  

- підсилення предметів інваріантної складової, 
- запровадження факультативів, курсів за вибором, 
- індивідуальні заняття та консультації. 

            В 1-2-х класах, відповідно до запиту батьків, з метою формування мовної 

компетентності, наскрізного уміння читання з розумінням, уміння висловлювати власну 

думку усно і письмово,  варіативна складова використовується на введення предмету 

«Російська мова».   

Згідно з наказом МОН від 27.07.2011 №886 «Про проведення всеукраїнського 

експерименту з упровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів України» навчально-виховний комплекс № 19 є учасником цього 

експерименту, відповідно до умов експерименту у 8 та 10 класах викладається курс 

«Медіа-культура» по 1 год.   

Вивчення регіональних курсів забезпечене шляхом введення за рахунок варіативної 

складової окремих курсів «Екологія рідного краю» в 3 класі по 1 год., в 4,5-8, по 0,5 год., а 

у 9 класах по 1 год. та «Історія рідного краю» в 4, 5-8 класах по 0,5 год., а у 9 класах по 1 

год. 

Предмети, на які виділено не цілу кількість годин, викладаються протягом всього 

навчального року рівномірно. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень, для школи ІІІ ступеня, 

окреслено у навчальному плані, наведеного у таблиці 4, складеного для 10-го та 11-го 

класу відповідно до таблиць 2,3 Типової освітньої програми, затвердженої  наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

Навчання в 10-11 класах організовано за інформаційно-технологічним профілем 

навчання.  

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

      - предмети інваріантної складової, що вивчаються на рівні стандарту; 

      - предмети, які є профільними,  вивчаються поглиблено та мають орієнтацію змісту на 

майбутню професію: інформатика (п'ять годин) в 10-11 класах; 

      - підсилення предметів інваріантної складової: українська мова та математика у 11 

класі по 1 год. 

Кількість часу для додаткового опрацювання для кожного класу не перевищує 

норми, визначені ДСанПІН 5.5.2.008-01 (Таблиця 13) 

Ноpмативи наповнюваностi класiв та подiлу їх на групи при вивченнi предметів у  

загальноосвiтньому  навчальному закладі встановлюються відповідно до наказу 

Мiністерства освiти і науки Укpаїни від 20.02.2002 №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 та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі 

змінами). 

Kласи дiляться на 2 гpупи: 



- при вивченнi державної мови (незалежно від  мови навчання)  з  наповнюваністю  понад 

27 учнiв; 

- при вивченні іноземної мови – понад 27 учнів;  

- на уроках з трудового навчання – понад 27 учнів; 

- на пpактичних заняттях з комп'ютеpами – (не менше 8 учнів в групі); 

- на уроках фізичної культури в школі ІІІ ступеня – понад 27 учнів, але не менше 8 учнiв в 

гpупi; 

- за рішенням Запорізької міської ради виконавчого комітету від 30.05.2004 № 225 при 

бажанні батьків школа за угодою з батьками за їх кошти поділяє класи на групи при 

вивченні окремих предметів при будь-якій кількості учнів у класі згідно з  калькуляцією, 

надає додаткові, індивідуальні та групові заняття, вивчення додаткових предметів, не 

передбачених державними програмами в межах гранично допустимого навантаження в 

умовах школи повного дня. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до 

інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 «Про порядок 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів». Рішенням педагогічної ради та наказом по школі в 2019/2020 н.р. 

учні 1 – 4 класів та 5 – 8, 10 класів навчальні екскурсії та навчальну практику будуть 

проходити протягом року.  

В дошкільному підрозділі ЗНВК № 19  функціонують 5  груп ( 138 вихованців ).  

Режим перебування – 12 год. (7.00 – 19.00)  

 Навчальний рік  розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 

31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується 

відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України. 

 Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, 

складає 115 днів:  

літні – 90 календарних днів,  

осінні – 5 календарних днів,  

зимові – 10 календарних днів, 

весняні – 10 календарних днів.  

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична 

робота. 

 Інваріантна частина  навчального плану дошкільної освіти в дошкільних групах від 

3 до 6 років  (Таблиця №5) реалізується шляхом впровадження комплексної освітньої 

програми «Дитина в дошкільні роки». 

Варіативна частина забезпечується авторськими парціальними програмами.  

 Вся освітня робота направлена на реалізацію  Базового компоненту дошкільної 

освіти через  різноманітні   види та форми діяльності, починаючи з раннього віку. 

Інваріантну складову навчального плану систематизовано за освітніми лініями:: 

«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у 

світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення 

дитини».  

Освітня  лінія «Особистість дитини» реалізується через такі види організованої 

діяльності як фізкультура та валеологія, які викладаються інтегрованим курсом.  

Освітня  лінія «Дитина в соціумі» реалізується через такі види організованої 

діяльності як ознайомлення з предметним   довкіллям та спецкурс з правового виховання 

дітей старшого дошкільного віку .  

Освітня  лінія «Дитина у природному довкіллі» реалізується через такі види 

організованої діяльності як екологічна освіта, вступ до природознавства.  



Освітня  лінія «Дитина у світі культури» реалізується через такі  види організованої 

діяльності як музика, малювання, ліплення, аплікація.  

Освітня  лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується через такі  

види організованої діяльності як  сенсорний розвиток, формування чуттєвого досвіду ( для 

дітей раннього віку), введення в світ кількості, логіки, простору та часу ( для дітей 

дошкільного віку), конструювання. 

Освітня  лінія «Мовлення дитини» реалізується через такі види організованої 

діяльності як навчання рідної мови та розвиток мовлення, навчання другої мови, 

художньо-мовленнєва діяльність, пропедевтичний курс навчання грамоти, художньо – 

мовленнєва діяльність. 

 Тривалість заняття для кожного віку дитини становить:  

у молодшій групі - не більше 15 хвилин;  у середній - 20 хвилин;  у старшій - 25 хвилин.  

 Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та 

середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять.  

 Тривалість перерв між заняттями становить  не менше 10 хвилин. 

Варіативна складова навчального плану  реалізується через роботу гуртків, які 

плануються і проводяться у другу половину дня . Тривалість проведення гурткової роботи 

- 15-25 хвилин залежно від віку дітей.  

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів 

на тиждень. Тривалість фізкультурних занять   

• для дітей у віці від 3 до 4 років - 20-25 хвилин;  

• від 4 до 5 років  - 25-30 хвилин;  

• 5 до 6(7) років - 30-35 хвилин.  

Розклад занять складений, враховуючи гранично допустиме навчальне навантаження 

на дитину. 

 

 

         

 

Директор школи                                                              Г.О. Тандура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 1 
 

Запорізький навчально – виховний комплекс № 19  

Запорізької міської ради Запорізької області       

 

Навчальний  план  початкової школи  

з українською мовою навчання на 2019/2020 н.р. 
 

 (за типовою освітньою програмою  для закладів загальної середньої освіти  

під керівництвом Савченко О.Я.)  

 

світні галузі  Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 
1-А,Б 2-А,Б,В 

Мовно-літературна  Навчання грамоті  7  

Українська мова   3,5 

Читання   3,5 

Іншомовна  Англійська  мова 2 3 

Математична  Математика 4 4 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська й історична, соціальна, 

здоров'язбережувальна) 

Я досліджую світ   3 3 

Технологічна  Дизайн і технології 1  

Трудове навчання   1 

Інформатична  Інформатика   1 

Мистецька  Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Фізкультурна  Фізична культура 3 3 

Разом 19+3 21+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять  

Російська мова  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Сумарна кількість годин інваріантної  і варіативної складових 20+3ф 22+3ф 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 22 

Всього фінансується 23 25 

 

 

  

 

 

 
Директор школи                                       Г.О. Тандура 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 2 
 

Запорізький навчально – виховний комплекс № 19  

Запорізької міської ради Запорізької області       

 

Навчальний план початкової школи 

з   російською   мовою  навчання на 2019/2020 навчальний рік. 

 

в   основі   таблиця 3  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти І ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018р. № 407). 

 
Основні галузі Навчальні предмети Кількість годин на  

тиждень у класах 
3-А,Б 4-А,Б 

Мови і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Мова навчання (російська) 3 3 

Літературне читання  2 2 

Українська мова 2 2 

Літературне читання  2 2 

Англійська мова 2 2 

Математика Математика 4 4 

Природознавство  Природознавство  2 2 

Суспільствознавство  Я у світі  1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 0,5 

Технології Трудове навчання  1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура 3 3 

Разом 22+3 22+3 

ІІ. Варіативна складова 

2.1. 

1. 

Курси за вибором: 

Екологія рідного краю 

 

1 

 

0,5 

2. Історія рідного краю   0,5 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіантної 

складових 

23+3ф 23+3ф 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 23 23 

Всього фінансується 26 26 

 

 

 

 

 

Директор  школи          Г.О. Тандура  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця № 3 

Запорізький навчально – виховний комплекс № 19  

Запорізької міської ради Запорізької області       

  

Навчальний план базової  школи 

з   російською   мовою  навчання на 2019/2020 навчальний рік. 

 

в   основі   таблиця 2   до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018р. № 405 ). 

Основні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5-А,Б,В 6-А,Б,В 7-А,Б 8-А,Б 9-А,Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Англійська мова 3 2 2 2 2 

Російська  мова 3 3,5 2,5 2 2 

Інтегрований курс 

«Література» 

(російська та 

зарубіжна) 

2 2 2 2 2 

Суспільствознав

ство 

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 4    

Алгебра    2 2 2 

Геометрія    2 2 2 

Природознавство 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 26,5+3 29+3 29,5+3 29,5+3 31+3 

ІІ. Варіативна складова 

2.1. 

1. 

Курси за вибором: 

Історія рідного краю 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

2. Екологія рідного краю  0,5 0,5 0,5 1 

3. Медіа-культура     1  

Загальне сумарне навантаження 27+3ф 30+3ф 30,5+3ф 31,5+3ф 33+3ф 

Гранично допустиме навантаження 28 31 32 33 33 

Всього для фінансування ( без 

урахування поділу на групи) 

 

30 

 

33 

 

33,5 

 

34,5 

 

36 

 

 

 

Директор  школи              Г.О. Тандура  

 



 

Таблиця № 4 

Запорізький навчально – виховний комплекс № 19  

Запорізької міської ради Запорізької області       

 

Навчальний план старшої школи з російською мовою навчання  

на 2019/2020 н. р. 

  

в   основі    додаток 2,3 до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня  (наказ   МОН  України від 20.04.2018р. №408)  

Технологічний напрям. Інформаційно-технологічний профіль   

 
Кількість годин на тиждень 

10 – А 11-А 

Базові предмети:   

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2 

Зарубіжна література  1 1 

Англійська мова 2 2 

Російська мова і література  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 і астрономія  3 4 

Хімія  1,5 2 

Фізична культура 3 3 

Захист Вітчизни  1,5  1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети:  

Технології 

 

           1,5 

 

1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 

Разом 32+3 31+3 

Додатковий час на профільні предмет, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси, 

індивідуальні заняття: 

Інформатика  

 

 

 

5 

 

 

5 

Курси за вибором: 

Медіа-культура 

Історія України  

Математика   

 

1 

 

 

1 

1 

Гранично допустиме навантаження на учня  33 33 

Всього для фінансування (без урахування поділу 

на групи) 

38 38 

 

 

 

Директор школи                                                Г.О.  Тандура  

 

 

 



Таблиця № 5 

Запорізький навчально – виховний комплекс № 19  

Запорізької міської ради Запорізької області       

 

Навчальний план дошкільного підрозділу з українською мовою навчання  

на 2019/2020 н. р. 

 

Освітні лінії Види занять та інші види діяльності 4р.ж. 5р.ж. 6 р.ж 

Інваріантна складова 

Особистість 

дитини 

Фізична культура  3 3 3 

Дитина в соціумі Ознайомлення з довкіллям 1 1 2 

Художньо – мовленєва діяльність 1 1 1 

Дитина в 

природному 

довкіллі 

Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2 

Дитина в світі 

культури 

Музика 2 2 2 

Малювання 1 1 1 

Аплікація 0,5 1 1 

Ліплення 0,5 1 1 

Дитина в 

сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Введення в світ кількості, логіки, 

простору та часу. Конструювання 

1 1 2 

Мовлення дитини Навчання рідної мови та розвиток 

мовлення) 

1 1 1 

Навчання другої мови та розвиток 

мовлення 

1 1 1 

Пропедевтичний курс навчання 

грамоти 

1 1 1 

Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15 

 

 

 

Директор школи                                                Г.О.  Тандура  

 


