
ЗАТВЕРД}КУЮ

flиректор школи

району м. Кисва

I. Пiщанська

робочий навч€tльний план

до ocBiTHix програм

школи I-III ступенiв Nsl01

Шевченкiвського району м. Киева

на 2020 1202 1 навчальний piK

2 кгlаси

3 кгlаси

4 кпаси

5-9 кгlаси

I0 кгlаси

1l r<ласи
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(протокол J\b б вiд 10 червrrя 2020р.)



лодаток l
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 08.10.2019 Nsl272

навчальний план
початковоi школи з украiЪською мовою навчання

2-i класи
Назва
ocBiTHboi rалузi

Кiлькiсть годин
на тиждень (piK)
нав.lальний

предмет
2-л 2-Б 2-в Разом

Iнварiанплнuй с tt;ла)нuк

Мовно-лiтературна YKpaiHcbKa

мова

7+ll24

5+35

7+1l24

5+35

7+|l24

5+35

21+зl

7з5+l05

Iншомовна Англiйська

мова

з/105 3/l 05 3/1 05 9/з l5

математична математика 4l I40 41140 41140 l2l420

Я дослiджую cBiT (природнича,

громадянська й iсторична, соцiальна,
здоров' язбережувальна галузi)

я лослiджую
cBiT

3/l05 3/1 05 3/l 05 9lз15

технологiчна .Щизайн i

технологii
Ilз5 l/35 1/3 5 з/l05

Iнформатична Iнформатика 1/з 5 1/3 5 llз5 з/1 05

Мистецька Образотворче

мистецтво

l/35 l/з5 l/з5 3/l 05

Музичне

м}lстецтво

I /з5 1lз5 l/35 3/l 05

(Diзкультурна* Фiзична

культура

3/l 05 3/l05 з/1 05 9lз1l5

Усього 25l875 25l875 25/875 7512625

Варiаmuвнuй cK;ladHuK

Загальнорiчна кiлькiсть навчальн}lх

годllн
25l875 25l875 25l875 7512625

Гранrrчно допустиме тrtжневе/ рiчне
навчаJIьне навантаження учня

221770 221770 22/770

Сумарна кiлькiсть навчальних годин, що

фiнансуються з бюджету (без урахування
подiлу на групlr) ll

с

251875

ill

25l875 251875 7512625

{иректор школи

И-. 
I, Пiщанська

цопеd\9|1



Додаток 2

Наказ MiHicTepcTBa ocBiTlr i науки

Украiни вiд 08,10.2019 Ns1273

навчальний план
початковоi школи з украiнською мовок) навчання

3-i класи

Назва
ocBiT,Hboi гшrузi

Ki.lrbKic,r,b годIIII
на тпiцleHb (piK)
HirBчa,lbHllii

llрсд!lет
3_л 3_Б .}-в Разолl

IttBapiaп mн uй clgladtluK

Мовшо-.пiтературIlа YKpaiHcbKa

[.toBa

,7+|1245

+35

"7+|1215

+35

,7+l1245

+З5

2|+зl

735+105

Iншоlrовна Англiйська

IrIoBa

з/l 05 з/ l05 з/l 05 9/зl5

Ма,тема,глlчн:l матсматика 5/l 75 5/|,75 _5/ 175 l 5/525

Я ;rос.пi,цжую cBiT (rrриро,цни,tа,

гроil,Iадянська й icToprгrrrдn соцiапыrа,

здоров'язбереiкува,,tыrа гаrузi)

Я дослiдкlю
cBiT

3/105 з/l05 з/ l05 9/з l5

технологi.lна Дзайн i
технологii

l/:]5 l/з5 l/3_5 :]/l05

Iltфоlrлrаr,ичrrа Iнформатика l/35 l/з5 l/з5 з/l05

мrlстецька Образотворче

N{истецтво

l/35 l/35 l/35 3/ l0_5

Музичне

п{истецтво

l/35 l/з-5 l/35 з/l05

Фiзкультурrrа* Фiзи.rна

KvJ"IbT!,pa

з/l05 з/l05 з/ l05 9/3l _5

Усього 2619|0 2(l/9 l0 26l9|t,,
,78/z,730

Варiumuв н uй с lc1.od н u к

Ъга--lьнорiчна кiлькiсть навчальних годин 2619l0 26l9l0 2(ll9|0
,78lzlз{)

Гранrтчно доцyстиме тижнсве/ рiчне

навчальне навантажен}UI 1,чня
2зl805 23l805 2зl805

Cl,rrapHa кiлькiсть навLIальЕих годин, що

фiнансlтоться :з бюджету (без ypaxyBaнtu{

полл,на групи)

26/9l0 26l9l{l 2(rl9lt\
,78/2,7з0

ffиректор школи I. Пiщанська

9IP9 Е



ЁУАФrчп J

Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 20.04.20l8 J,{b 407

навчальний план
початковоi школи з украihською мовою навчання

4-i класи

OcBiTHi галузi Прелмети

Кiлькiсть годин на тиждень у
класRх

4_А 4_Б Разом

Мови i лiтератури (мовнlrй i

лiтературний компонентrr)

УкраТнська мова ,7+l/245+з5
7+l/245+з5

l4+2/

190+70

Iноземна мова (англiйська) 2/,l0 2/,70 ,t/l40

математика математика -tll-t0 :}/1.10 8/280

Прllродознавство Приролознавство 21,10 2lfu +/l4()

Суспiльствознавство Я у cBiTi l/з5 l/з5 2/-l0

Мистецтво Мrtстецтво*/музrrчне
мистецтво, образотворче
мистецтво

l/35 1/з5 2/,l0

l/з 5 l/з5 2/'7|\)

технологii Трулове навчання liз5 1/з5 2l70

Iнформатика l/35 l/3_j 2/,70

Здоров'я i фiзrтчна культура Основи здоров'я l/з5 l/35 2/,70

Фiзична культура** з/105 3/l05 бl21()

i Усього
2l+1/

7З_5+1.10

2l+4l

7з5+140

42+8/

l470+280

Курс за вибором кПродуктltвне м}lслення) l/з_5 l/з_5 2/,70

гранrrчно допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 2зl80_5 2зlt]05

Сумарна кiлькiсть навчальних годин iHBapiaHTHoi' Г
варiативноi складових, що фiнансусгься з бюджету (без
урахування подiлу класiв на групи)

2(l/9 l0 26/9\0 _52ll820

ffиректор школи I. Пiщанська



л\.rл4l\-rI\ т

(складенlrй за таблицею Ns1 до ocBiTHboi

програм}r, наказ МОН вiд 2О.04.20 l 8Nэ405)

Навчалlьнrtй лrлан 5-8-х NlaciB з навчаннялl украtнською мовою

OcBiTHi галузi

ови iлiтератури

\,спUlьствознавство

lиgгецтво

родознавство

.ir

'я i фiзична

'я i фiзична

на склалова
_трс ]. внбором

!l"шп чЕо -]опустнме навчальне

fr ýпмсуеmься (без урач)вання
Ёrд Brcic па zрупu)

Всього годинКiлькiсть годин на тиждень
у класах

навчальнi
предмети

1.IHBapiaHTHa складова
2,5+0,5

англtиська

Iсторiя УкраТни

Музичне м}lстецтво

Бiологiя

Хiмiя
рудове навчання

Фiзична культура

<Родlлннi фiнанси>
<<Фiнансово-

лrй споживач>>

Хiмiя

Англi1-1ська мова

7]иректор школи I. Пiurанська

l:-ertaTltKa



Додаток 5

(скгrадений за таблицею 12 до Типовот
ocBiTHboi програми наказ МОН вiд
20.04.2018 },lb405)

Навчальний план 9-х класiв з навчанням украiнською мовою
i вивченням росiйськоi мови

OcBiTHi галузi навчальнi
предмети

Кiлькiсть годин на тиждень у
класах

9а,б,в Всього годин
1. IttBapiallmHa сп uu)tlBa

MoBrt i лiтератури Украiнська мова 2 6
YKpaiHcbKa
лiтератчра

2 6

ноземна мова
англir'iська )

2 6

росiйська мова 2 6
Зарубiжна
лiтература

2 6

Суспiльствознавство Iсторiя YKpaIHlr 1.5+0.5 6
Всесвiтня iсторiя l _,)

OcHoBrt
правознавства

l J

Мистецтво Музлlчне мистецтво
Образотворче
м}lстецтво
мttстецтво l J

математика математика
Алгебра 2 6
геометрiя 2 6

Природознавство Прrrролознавство
Бiологiя 2 6
географiя 1,5 4.5
Фiзlrка J 9
Хiмiя 2 6

технологii Трудове навчання l J
Iнформатика 2 6

Злоров'я i фiзична
кYльтур1

основи здоров'я l J

Розсlrtо: 31+0.5 94,5
Злоров'я i фiзична
кYльтура

Фiзична
культура

J 9

2. Вар iапtu вн а с K,l tcdtl в о
Irщrrвiлуа.пьнi
зilrяття

YKpaiHcbKa мова l J
MaTeMaTrrKa 0.5 1,5

Грпччно dопусmuме навчал ьне
пааIпmцr]сення на учня

JJ JJ

kwo фiнансуеmься (без урацlвання поdhу
злrciз па ерупч)

36 108

-

шко-Iи aа- L Пiшанська



Додаток б
(складений за таблицею Jtlb2

до типовоТ освiтньоi програми,
наказ МОН вiд 28.11.2019 p,J\b l493)

'маmемаmлlчнuй п

,нmна склаdова
Базовi предмети

2. Вu ково-обов'язковi tt

Навчальнi предмети

:lс bKal \IOBa

YryrHcbKa лiте

-, :-:,.l r_lСBi'г?

,, .,.rilя

Е

hпгшв

Новчальнtлil план lD_A кпосу з нобчошшя,1{ укрс[нською Jt{овою

Кiлькiсть годин Еа ти2цдень

Всього годин у
10а класi

1,5+0,5

УкраТнська мова
[ноземна мова (англiйська

атгпвuе наванmаilсення но учня
firrзrrrь(т (без 1,ржування поOiлу

LПiщанська

схlаdова

- .,i,,з

\
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