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                   Розділ 1. Призначення школи  та засіб її реалізації  

 

          Головною метою  сучасної освіти  є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна 

до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності, тобто новий випускник. 

          Головними завданнями  нової української школи є: 

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

-  виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій 

і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, 

підготовленої до професійного самовизначення; 

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового 

світогляду; 

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян 

як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, 

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство. 

          У відповідності до чинного законодавства  Кукшинська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів здійснює освітній процес відповідно до рівнів трьох 

ступенів освіти: 

I ступінь - початкова загальна освіта; 

II ступінь - основна загальна освіта; 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта. 

Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані 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 населення регіону, України та інших 

народів в умовах багатонаціональної держави; 

• формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. 

        Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти 

є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, 

сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не 

тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на 

кінцевий результат. Тому управління школою  зосереджене на управлінні 

якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, 

яку колектив школи поставив перед собою. Школа працює на засадах 

«педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:  

• повага до особистості;  

• доброзичливість і позитивне ставлення;  

• довіра у відносинах;  

• діалог – взаємодія – взаємоповага;  

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за 

нього, горизонтальність зв’язків); 

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

 

Розділ 2. Навчальний план та його обґрунтування 

 

         Основним документом, що регулює освітній  процес у школі, є робочий 

навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, 

розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.                        

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти.  

        Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що 



забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному 

суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

       Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, 

що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають 

можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, 

зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

       Освітню програму загальної середньої освіти І ступеня Кукшинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  роблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, наказу МОН 

України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1 – 2 – х класів», наказу МОН України від 20.04.2018 

№407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня» (2- 4 класи). 

         Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

-логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

          Освітня програма спрямована на формування у здобувачів освіти таких 

ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 

ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає 

активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема 

в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість 

розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у 

відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 



ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 

нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе 

і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін 

у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, 

умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують 

подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, 

відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність 

безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її 

для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та 

способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і 

школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 

пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття 

різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе 

ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 

дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 



11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих 

ідей, прийняття власних рішень. 

     Для 1-го класу програма визначає загальний обсяг навчального 

навантаження на тиждень у відповідності до Державного стандарту початкової  

освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми 

для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під 

керівництвом О.Я. Савченко та затвердженої наказом МОН України від 

21.03.2018 № 268.   

  Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

- мовно-літературна - включає українську мову та літературне читання, 

іноземну мову (англійська); 

- математична - спрямована на формування математичної та інших ключових 

компетентностей;   

- природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих 

наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  

природоохоронної поведінки   у навколишньому світі; 

- технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, 

здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;  

- інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  

здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для 

розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в 

інформаційному суспільстві; 

- соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, 

активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, 

застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших; 

- громадянська та історична - формування громадянської та інших 

компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між 

минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду 

життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів; 

- мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та 

художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової 

мистецької спадщини; 

- фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і    

спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення 

життєво необхідних рухових умінь та навичок. 



       Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани початкової освіти  передбачають реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. 

      Освітня програма для 2-4 класів розроблена на виконання   постанови 

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

Державного стандарту початкової загальної освіти» та  відповідно  таблиці 1 

навчального плану з української мовою навчання Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженої наказом  

Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407. 

      Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мова і 

література, 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». 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». 

       Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 

забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у програмі.  

      Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1класу – 770 

годин/навчальний рік; для 2 – 4 класів – 2485 годин /навчальний рік (2 клас – 

805 годин/навчальний рік, 3 клас – 840 годин/навчальний рік, 4 клас – 840 

годин /навчальний рік). 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах  І ступеня в додатках 1- 2.  

     Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1 класі підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 2 класі за рішенням педагогічної ради 

(протокол від 31.08.2018 р. №1) навчальні досягнення здобувачів освіти  



підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному 

та підсумковому (бальному) оцінюванню.  

          Освітня програма базової загальної середньої освіти   окреслює  

організацію закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти і складена 

відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405). 

Відповідно до даного наказу навчальний план  для 5 – 6, 8 – 9 класів складений 

на основі таблиці 12 (навчальний план закладів загальної середньої освіти з  

навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини) 

(додаток 3). Предмет російська мова обраний для вивчення з метою 

розширення міжпредметних зв’язків, формування загальнокультурного 

розвитку та інтеграції у сучасний  інформаційний  простір.    

 В зв’язку  з тим, що наповнюваність 7 класу складає 4 учні,  для 

організації освітнього процесу використано таблицю 1 навчального плану 

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (додаток 4). 

         Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 9 класів закладу 

освіти складає 5447,5 годин/навчальний рік.  

         Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

освітньої галузі. Результати навчання  сприяють формуванню ключових 

компетентностей учнів: 

1. Спілкування державною  мовою. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

3. Математична компетентність. 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

6. Уміння вчитися впродовж життя. 

7.Ініціативність і підприємливість. 

8. Соціальна і громадянська компетентності. 

9. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 

10. 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 

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. 

       Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і 

літератури, суспільствознавство, мистецтво, математика, природознавство, 

технології,   здоров’я і фізична культура. 

        Освітня програма повної загальної середньої освіти окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408  для учнів 

10 класу, рівень стандарту, (додаток 5). Для учнів 11 класу - до таблиці 2 

навчального плану з українською мовою навчання (універсальний профіль) 

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018         

№ 406 (додаток 6). 

       Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 

обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2205 

годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 11-х 

класів – 1155 годин/навчальний рік.  

         Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх 

галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі 

предмети. 

         Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального 

навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів і вибірково-

обов’язкових предметів. Вивчаються базові предмети: «Українська мова», 

«Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія 

України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», 

«Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих 

природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», 

«Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і 

«Технології»,  що вивчаються на рівні стандарту.   

       У освітній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна 

безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові 

і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях .  



 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей;  

-перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

-корекції основних компетентностей;  

-комбінований урок. 

        Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

          Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні 

посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також 

науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби 

навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та 

здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

 

 

 

 

Розділ 3. Особливості організації освітнього процесу 

 

       У 2018-2019 навчальному році  мережа класів по школі така: 

Клас  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Разом 

учнів  

Кількість 

учнів 

9 6 6 6 5 7 4 7 8 6 5 69 

 

        Школа  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  вихідні  дні  -  субота  

і  неділя.  

      Відповідно до  Закону  України  «Про  освіту»  тривалість  уроку в  1  класах  

-  35  хвилин, в  2-4  класах  встановлюється  40  хвилин, в 5-11 – 45 хвилин. 

Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хв., 

під час яких учні харчуються – 20 хв. та 25 хв. 

       Початок навчальних занять о 9.00 годині для усіх класів. Для учнів 1-5 

класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працює   група 

продовженого дня. 



          Відповідно    Закону  України  «Про    освіту»  навчальний  рік                               

розпочинається  в 2018 – 2019 навчальному році 3  вересня  святом День  знань 

та закінчується не пізніше 1 липня наступного року.  

          Навчальні заняття організовано у формі семестрової системи. Тривалість 

канікул протягом навчального року  складає не менш як 30 календарних днів 

відповідно до Закону «Про загальну середню  освіту» і має таку структуру: 

- осінні канікули  з 29.10.2018 – 04.11.2018; 

 - зимові канікули з 22.12.2018 – 07.01.2019; 

- весняні канікули з 25.03.2019 – 31.03.2019 . 

           Згідно статті 12 пункту 8 розділу ІІ  Закону  України  «Про    освіту» 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової, основної та старшої  школи, яка  здійснюється  у 

формі державної підсумкової атестації та  зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

       Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється 

без конкурсу відповідно до території обслуговування та у відповідності з 

Порядком зарахування, відрахування та  переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 

року №367. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 



                                                                                                             Додаток 4 

                                   

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2018 – 2019  навчальний рік 

7 клас 

 

 Освітні галузі  Навчальні предмети  Кількість годин 

на тиждень    

Мови і літератури 

Українська мова  2,5 

Українська література  2 

 Іноземна мова (англійська)  3 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство  
Історія України  1 

Всесвітня історія  1 

Мистецтво  
Музичне мистецтво  1 

Образотворче мистецтво  1 

Математика  
Алгебра  2 

Геометрія  2 

Природознавство  

Природознавство  - 

Біологія  2 

Географія  2 

Фізика  2 

Хімія  1,5 

Технології  
Трудове навчання  1 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Разом 31 

 

  Директор школи                                   Ю. ПЕХОТІНА 

  

  Погоджено                                            Л. ІВАШКО                         

                                                    

                         Н. ДЕРЕВ′ЯНКО    

 



 

Навчальний план початкової школи 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2018 – 2019 навчальний рік 

1 клас 

 

 

Назва освітньої галузі Предмет Кількість годин 

на тиждень 

Мовно-літературна  Навчання грамоти  

7 

Іншомовна Англійська мова 2 

Математична Математика 4 

 Природнича, громадянська  

й історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі 

Я досліджую світ 

3 

Технологічна Трудове навчання 
1 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 
1 

Музичне 

мистецтво 
1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Усього                 22 

 

 
Директор школи                                       Ю. ПЕХОТІНА 

 

 

 Погоджено                                                Л. ІВАШКО 

                                                                                                                                     

                                                                     Н. ДЕРЕВ′ЯНКО              

  



                                                                                                                   Додаток 2 

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2018 – 2019 навчальний рік 

2-4 клас 

 

Освітні галузі № 
Навчальні 

предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

2 3 4 

Мови та літератури 

(мовний і літературний 

компоненти) 

1 Українська мова 7 7 7 

2 
Іноземна мова 

(англійська) 

2 2 2 

Математика  3 Математика 4 4 4 

Природознавство  4 Природознавство   
2 2 

 

2 

Суспільствознавство 5 Я у світі - 1 1 

Мистецтво  

6 
Музичне 

мистецтво  

1 1 1 

7 
Образотворче 

мистецтво  

1 1 1 

Технології  
8 

Трудове 

навчання  

1 1 1 

9 Інформатика 1 1 1 

Здоров′я і фізична 

культура  

10 Основи здоров′я  1 1 1 

11 
Фізична 

культура  

3 3 3 

Разом 23 24 24 

 

 

Директор школи                                       Ю. ПЕХОТІНА 

 

 

 Погоджено                                                Л. ІВАШКО 

                                                                                                                                     

                                                                    Н. ДЕРЕВ′ЯНКО              

                                                                                      

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                            



                                                                                                                  Додаток 3 

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2018 – 2019  навчальний рік 

5 - 6, 8 - 9 класи 

 Освітні галузі  Навчальні предмети  Кількість годин на тиждень   у 

класах 

5 6 8 9 

Мови і літератури 

Українська мова  3.5 3,5 2 2 

Українська література  2 2 2 2 

 Іноземна мова 

(англійська)  
3 2 2 2 

Мова національної 

меншини (російська ) 
2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство  

Історія України  1 1 1,5 1.5 

Всесвітня історія  - 1 1 1 

Основи правознавства   - - - 1 

Мистецтво  

Музичне мистецтво  1 1 - - 

Образотворче мистецтво  1 1 - - 

Мистецтво   - - 1 1 

Математика  

Математика  4 4 - - 

Алгебра  - - 2 2 

Геометрія  - - 2 2 

Природознавство  

Природознавство  2 - - - 

Біологія  - 2 2 2 

Географія  - 2 2 1.5 

Фізика  - - 2 3 

Хімія  - - 2 2 

Технології  
Трудове навчання  2 2 1 1 

Інформатика  1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 1 1 1 

Фізична культура  3 3 3 3 

Разом 28.5 30.5 32.5 34 

 

 Директор школи                                   Ю. ПЕХОТІНА 

 

 Погоджено                                           Л. ІВАШКО                                                                                                            

                                                                Н. ДЕРЕВ’ЯНКО    



                                                                                                              

                                                                                                          Додаток 4 
                                   

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2018 – 2019  навчальний рік 

7 клас 

 

 Освітні галузі  Навчальні предмети  Кількість годин на тиждень    

Мови і літератури 

Українська мова  2,5 
Українська література  2 
 Іноземна мова 

(англійська)  
3 

Зарубіжна література 2 

Суспільство-

знавство  

Історія України  1 
Всесвітня історія  1 

Мистецтво  
Музичне мистецтво  1 
Образотворче мистецтво  1 

Математика  
Алгебра  2 

Геометрія  2 

Природознавство  

Природознавство  - 
Біологія  2 
Географія  2 
Фізика  2 
Хімія  1,5 

Технології  
Трудове навчання  1 
Інформатика  1 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Разом 31 

 

  Директор школи                                   Ю. ПЕХОТІНА 

  

  Погоджено                                            Л. ІВАШКО                              

                                                                                       

                                                                  Н. ДЕРЕВ’ЯНКО    

 
 



                                                                                                                    Додаток 5 

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2017 – 2018 навчальний рік 

10 клас 

 

Предмети 
Кількість годин на 

тиждень 

Базові предмети 27 

Українська мова  2 

Українська  література  2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова 2 

Історія України   1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 

Біологія і екологія 2 

Географія 1,5 

Фізика і астрономія 3 

Хімія 1,5 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети : 

Інформатика 

Технології   

 

1 

2 

Разом 30 

 
 

                                                                                                                                                                                             

Директор школи                                   Ю. ПЕХОТІНА 

  

 Погоджено                                          Л. ІВАШКО                              

                                           

                                                               Н. ДЕРЕВ’ЯНКО    

 

 

 

 



                                                                                                                Додаток 6 

 

Навчальний план 

Кукшинської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

на 2017 – 2018 навчальний рік 

11 клас 

 

Предмети Кількість годин на 

тиждень  

Українська мова  2 

Українська література 2 

Іноземна мова 3,5 

Зарубіжна література 2 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта: 

економіка 

 

1 

людина і світ 0,5 

Художня культура 0,5 

Алгебра  3 

Геометрія 2 

Астрономія  0,5 

Біологія 1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Екологія 0,5 

Технології 1 

Інформатика 2 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом 33 

 

 

  Директор школи                                   Ю. ПЕХОТІНА 

  

   Погоджено                                           Л. ІВАШКО                              

                                             

                                                                  Н. ДЕРЕВ’ЯНКО    
 

 


