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Загальні положення 

Освітня програма Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2019-2020 навчальний рік 

розроблена згідно з Конституцією України (ст.53), на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та складена відповідно 

до основних вимог чинних документів: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.16 «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 

року; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

 Постанови   Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778 «Про 

затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 

 Постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 

 Постанови Кабінету міністрів України від 20.04.11 року №462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №538 від 

07.08.2013 р.) 

 Наказу МОН України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової 

редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» 

 Наказу МОН України. 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти» 

 Наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» 

 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 №408 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» 

 Наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 р. «Пpo затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого 

класу» 

 Наказу МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» 

 Наказу МОН України від 19.08.2016  №1009 «Орієнтовні вимоги до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 



 Наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти» 

 Наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти 

 Лист МОН №1/9-471 від 22.07.19 року "Щодо окремих питань 

переведення учнів закладу загальної  середньої освіти до наступного 

класу" 

 Наказ МОН № 621 від 08 травня 2019 року «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 76» ( Про 

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу) 

 Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 "Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019-2020 н.р." 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 №1/9-190 

«Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» 

 Листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування 

державної мови в освітній галузі» 

 Лист МОН №1/11 – 9224 від 30.08.2018р. «Щодо функціонування груп 

подовженого дня у закладах загальної середньої освіти» 

 Наказ МОН № 677 від 24.06.2018 р. «Про затвердження Порядку 

створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах 

загальної середньої освіти» 

 Листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах 

повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» 

 Лист МОН від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо 

організації  навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах 

освіти в 2019/2020 навчальному році» 

 Лист МОН від 20.08.2019 №1/9-525 Щодо організації форм здобуття 

загальної середньої освіти  

 Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 " Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 н.р." 

 Лист МОН від 16.08.2019  №1/9 -523 Про національно - патріотичне 

виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році 

 Лист МОН України від 10.06.2019 №1/9 - 365 " Про переліки навчальної 

літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки Украни для 

використання у закладах освіти 2019/2020 навчальному році" 

 Лист МОН України від 19.04.2018 № 2.4 – 986 «Щодо форм медичних 

довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти» 



 Державних санітарних  правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджено Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України 14.08.2001 №6, погоджено Лист 

Міністерства освіти і науки України 05.06.2001 №1/12-1459 та інших 

нормативних документів щодо діяльності закладу освіти, спрямованих на 

реалізацію освітніх потреб особистості та задоволення викликів 

суспільства.  

Відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» 

освітня програма містить:  

 вимоги до осіб, які навчаються за програмою; 

 загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти; 

 перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

 форми організації освітнього процесу; 

 опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 навчальні плани. 

Освітню програму схвалено педагогічною радою (протокол № 11 від 

30.08.2019 р.) та затверджено керівником закладу. 

Цю освітню програму після затвердження оприлюднено на офіційному 

веб-сайті школи.  

За Статутом Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Ніжинської  міської ради Чернігівської області є комунальним закладом, 

заснованим Ніжинською міською радою.  

Учасниками освітнього процесу в Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №9 Ніжинської міської ради Чернігівської області є учні, педагогічні 

працівники та інші працівники закладу освіти; батьки (особи, що їх заміняють) 

учнів.  

Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.  

Повна загальна середня освіта Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №9  має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою 

України: 

 І ступінь – початкова загальна середня освіта (1-4 класи); 

 ІІ ступінь – базова загальна середня освіта (5-9 класи); 

 ІІІ ступінь – повна загальна середня освіта (10-11 класи). 

Повна загальна середня освіта в закладі освіти може здобуватися в очній 

(денній), індивідуальній (педагогічний патронаж) формах.  

Ліцензований обсяг Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№9 Ніжинської міської ради Чернігівської області складає 630 учнів. У 

2019/2020 навчальному році в закладі функціонуватимуть 20 класів, в яких 

будуть навчатися 610 учнів:  школі І ступеня – 8 класів (250 учнів), у школі ІІ-

ІІІ ступенів – 10 класів ( 304 учнів), у школі ІІІ степеня – 2 класи (56 учнів).  



Індивідуальне навчання, а саме педагогічний патронаж в 2019/2020 

навчальному році буде організовано учню 3-Б класу, учню 5-А класу, учню 10 

класу, учню 11 класу. 

З метою реалізації допрофільного та профільного навчання в закладі  у 

2019-2020 н.р. будуть сформовані: 

 5-А, 5-Б класи з підсиленням предмету математика; 

 8-А клас з поглибленим вивченням математики; 

 10  клас та 11 клас з філологічним профілем навчання.  

Головною метою роботи Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 є забезпечення реалізації права учнів на здобуття повної загальної 

середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення 

здоров'я здобувачів освіти, здатних до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, мають прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готових до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, виховання 

самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування, 

впровадження сучасних педагогічних освітніх технологій та інноваційних 

методик. 

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. 

Вимоги до здобувачів освіти, 

які розпочинають навчання за Програмою 
Зарахування здобувачів освіти до першого класу відбувається відповідно 

до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.  

До закладу для здобуття початкової освіти обов’язково зараховуються (у 

разі подання батьками відповідної заяви) усі діти, які проживають на території 

обслуговування закладу освіти (вул. Шевченка 128, вул. Шевченка 126, вул. 

Шевченка 130А, вул. Шевченка 101, вул. Шевченка 101А, вул. Шевченка 101Б, 

вул. Шевченка 99-1В, вул. Шевченка 99-2В, вул. Шевченка 99А, вул. Шевченка 

99Б, вул. Шевченка 99Г, вул. Шевченка 97В, вул. Шевченка 97Б, вул. Шевченка 

97А, вул. Шевченка МПС, вул. Шевченка 145 і до переїзду, буд. д/с№5, вул. 

Добролюбова, вул. Прилуцька до пр.Базовий, вул. Прилуцька (парна сторона), 

вул. Механізаторів, вул. Індустріальна (Шаумяна), вул. Пржевальського, 



провулок Носівський, провулок Київський, вул. Г.Борисової, вул. Дачна, вул. 

Тарновських (26 Бакинських комісарів), вул. Академіка Яворницького 

(Фіолетова), вул. Вокзальна, вул. Привокзальна, провулок Вугільний, провулок 

Урожайний, вул. Носівський шлях, провулок Залізничний, вул. Робітнича, вул. 

В.Боровика (С.Лазо), вул. Заслонова, провулок Базовий), є рідними братами 

та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми 

працівників цього закладу освіти.  

Після завершення 4-го класу, видається наказ про переведення учнів до 5 

класу. 

Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, 

які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. На 

вакантні місця проводиться конкурсний відбір. 

Учні, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну 

підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року, повинні 

розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. 

 

Загальний обсяг навчального навантаження 

та очікувані результати навчання здобувачів освіти 
 

Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що 

розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік 

розпочинається у перший за ним робочий день. 

Навчальні заняття в 2019/2020 навчальному році організовуються за 

семестровою системою:  

 І семестр – з  02 вересня по 27 грудня 2019 р.;        

 ІІ семестр – з 13 січня по 27 травня 2020 р. 

Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 

календарних днів, які проводяться за таким графіком: 

- осінні – 28.10.2019  – 03.11.2019; 

- зимові – 28.12.2019  – 12.01.2020; 

- весняні – 23.03.2020 – 29.03.2020.  

Згідно нормативів обсяг навчального навантаження учнів 1-4-х класів 

складає 3500 годин на навчальний рік; річне навчальне навантаження учнів 5-9-

х класів – 5845 годин; учнів 10-11-х класів – 2660 годин на навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження подано в таблиці:  

І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

Клас Годин Клас Годин Клас Годин 

1 клас 805 5 клас 1050 10 клас 1330 

2 клас 875 6 клас 1155 11 клас 1330 



3 клас 910 7 клас 1172,5 - - 

4 клас 910 8 клас 1207,5 - - 

- - 9 клас 1260 - - 

Всього годин 3500 Всього годин 5845 Всього годин 2660 

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами 

може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до чинного законодавства; години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Згідно із Статутом закладу освітній процес здійснюється за 5-денним 

навчальним тижнем.  

Початок занять о 08.00 годині. Тривалість уроків становить: 

  в перших класах - 35 хвилин;  

 у других – четвертих класах – 40 хвилин; 

  у п′ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.  

У закладі організовано 5-денний робочий тиждень для учнів всіх класів. 

І зміна – 1 – 4 класи, 6 – 11 класи – з 8. 00 до 15.20  

Для учнів 1-х класів 

 1 урок – 8.00 – 8.35 

 2 урок – 8.55 - 9.30 

 3 урок – 9.50 – 10.25 

 4 урок – 10.45 – 11.20 

 5 урок – 11.40 – 12.15  

 

Для учнів 2-4 класів 

 1 урок – 8.00 – 8.40 

 2 урок – 8.55 – 9.35 

 3 урок – 9.50 – 10.30 

 4 урок – 10.45 – 11.25 

 5 урок – 11.40 – 12.20 

 6 урок – 12.35 – 13.15 

Для учнів 6-11 класів 

 1 урок -  8.00 – 8.45 

 2 урок – 8.55 – 9.40 

 3 урок – 9.50 – 10.35 

 4 урок – 10.45 – 11.30 

 5 урок - 11.40 – 12.25 

 6 урок – 12.35 – 13.20 

 7 урок – 13.40 – 14.25 

 8 урок – 14.35 – 15.20 

Підзміна – 5-А, 5-Б класи  – з 11.40 до 17.00 

Для учнів 5-х класів 

 1 урок – 11.40 – 12.25 

 2 урок – 12.35 – 13.20 

 3 урок – 13.40 – 14.25 

 4 урок – 14.35 – 15.20 

 5 урок – 15.25 – 16.10 

 6 урок – 16.15 – 17.00 

Перерви по 10 хвилин, велика перерва – 20 хвилин. 



Навчальна практика та навчальні екскурсії, за рішенням педагогічної ради 

закладу, проводяться впродовж навчального року.  

За письмовими зверненнями батьків учнів в Ніжинській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №9 Ніжинської міської ради Чернігівської області створено 

2 групи (60 учнів) подовженого дня: для учнів 1-х класів (30 вихованців) та 2-х 

класів (30 вихованців) група функціонує з 11.30 до 17.30. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової школи, основної і старшої школи. 

У 2019-2020 начальному році передбачається проведення державної 

підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових 

контрольних роботі з двох предметів: українська мови (українська мова та 

читання) і математики. Державну підсумкову атестацію для учнів основної та 

старшої школи передбачається проводити у письмовій формі з предметів 

кількість та вибір відповідно до чинного законодавства. 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за 

погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть 

змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

У зв’язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерством 

освіти і науки України внесені зміни до орієнтовних вимог до оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи  Передусім вимоги до 

оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 

2-х, 3-х та 4-х класів.  

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено 

як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, 

які їх замінюють). 

1 КЛАС: 

Оцінювання здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає 

систематичне відстеження індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих 

умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів 

ФОРМУВАЛЬНОГО характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних 

шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих 

результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не 

підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органі. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1 класах(УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі 

інваріантного складника) підлягають ВЕРБАЛЬНОМУ, ФОРМУВАЛЬНОМУ 

оцінюванню. 

2 КЛАС: 

Оцінювання здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає 

систематичне відстеження індивідуального розвитку у процесі навчання. За  

цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів 

ФОРМУВАЛЬНОГО характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних 



шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих 

результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не 

підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органі. 

Навчальні досягнення здобувачів у 2 класах(УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі 

інваріантного складника) підлягають ВЕРБАЛЬНОМУ, ФОРМУВАЛЬНОМУ 

оцінюванню. 

3 КЛАС: 

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, 

що було для вивчення обрано навчальним закладом; 

ВЕРБАЛЬНО оцінюються  предмети ІНВАРІАНТНОЇ складової: 

• «Інформатика»; 

• «Музичне мистецтво»; 

• «Образотворче мистецтво»; 

• «Основи здоров’я»; 

• «Фізична культура»; 

• «Я у світі»; 

• «Трудове навчання». 

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень 

учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ складової, що належать до наступних 

освітніх галузей: 

• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»; 

• «Математика»; 

• «Природознавство». 

Підсумкова перевірка включає тільки тематичну перевірку. 

4 КЛАС: 

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, 

що було для вивчення обрано навчальним закладом; 

ВЕРБАЛЬНО оцінюються  предмети ІНВАРІАНТНОЇ складової: 

• «Інформатика»; 

• «Музичне мистецтво»; 

• «Образотворче мистецтво»; 

• «Основи здоров’я»; 

• «Фізична культура»; 

• «Я у світі»; 

• «Трудове навчання». 

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень 

учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ складової, що належать до наступних 

освітніх галузей: 

• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»; 

• «Математика»; 

• «Природознавство». 

Підсумкова перевірка включає тематичну перевірку та підсумкові контрольні 

роботи. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

Рівні навчальних досягнень: I. Початковий 



1 бал - Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень. 

2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють 

окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної 

навчальної дії. 

3 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального 

кількаразового їх пояснення. 

Рівні навчальних досягнень: II. Середній 

4 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з 

допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію. 

5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою 

вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять. 

6 балів - Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за 

зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою 

вчителя. 

Рівні навчальних досягнень: III. Достатній 

7 балів - Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити 

окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють 

власні навчальні дії. 

8 балів - Учні вміють розпізнавати об’єкти, які визначаються засвоєними 

поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний в іншій 

послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіють вміннями на рівні 

застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з 

незначною допомогою вчителя; відповідають з окремими неточностями. 

9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в 

стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи 

розв’язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-

пошукова діяльність). 

Рівні навчальних досягнень: IV. Високий 

10 балів - Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними 

програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; 

вміють розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного 

рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами. 

11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють 

застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях. 

12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим 

керівництвом; виконують творчі завдання. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

основної і старшої школи 

Рівні навчальних досягнень: I. Початковий 

1 бал - Учні розрізняють об’єкти вивчення. 

2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення. 



3 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою 

вчителя виконують елементарні завдання. 

Рівні навчальних досягнень: II. Середній 

4 бали - Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, 

можуть повторити за зразком певну операцію, дію. 

5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками 

й неточностями дати визначення понять, правило. 

6 балів - Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють 

застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. 

Рівні навчальних досягнень: III. Достатній 

7 балів - Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії. 

8 балів - Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом 

контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності. 

9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в 

стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, 

використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією. 

Рівні навчальних досягнень: IV. Високий 

10 балів - Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у 

практичній діяльності, робити висновки, узагальнення. 

11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми. 

12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення. 

Відповідно до типових освітніх програм для недопущення 

перевантаження учнів враховуються їх навчання в закладах освіти іншого типу 

(художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради 

при оцінюванні учнів будуть враховані результати їх навчання з відповідних 

предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

 

 

 

 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАСКРІЗНІ 

ЛІНІЇ ТА ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 1 – 11 КЛАСІВ 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти 1-4 класів. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання є внеском у формування таких ключових 

компетентностей здобувачів освіти: 

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 (у разі відмінності від державної) 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. 

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які 

формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), 

різноманітних  соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до 

них. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формуються засобами усіх предметів освітньої 

програми. 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. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 5-9, 10-11 класів. 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які реалізовує вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання є внеском у формування таких ключових компетентностей 

здобувачів освіти: 



 

№ 

з/п 

Ключові  

компетентнос

ті 

Компоненти 

1. 

Спілкування 

державною 

(і рідною – у 

разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої 

в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, 

на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати 

тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися 

рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 

окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2. 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно 

до різних потреб; ефективно користуватися навчальними 

стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3. Математична Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 



компетентність встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 

4. 

Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. 

Усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 

5. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 

доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 

6. 

Уміння 

вчитися 

впродовж 

життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати 

й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 



оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7. 

Ініціативність і 

підприємливіст

ь 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 

метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8. 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі 

доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну 

роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 

колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9. 
Обізнаність і 

самовираження 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 



у сфері 

культури 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна 18ижб18льна18тні1818ійн, повага 

до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10. 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя. 

 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально 

значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів 

уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані 

знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

- організацію навчального середовища (зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання); 

- окремі предмети (виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласні та загальногімназійні проекти). Роль окремих 

предметів в освітньому процесі за наскрізними темами різна і залежить від 



цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором;  

- роботу в проектах;  

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні 

питань збереження довкілля і розвитку суспільства, 

усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх 

поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку 

навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 

суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, 

проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і 

розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога 

більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на 

виховання порядності, старанності, систематичності, 

послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 

покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 

ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем 

дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). 

Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для 

життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-

ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і 

розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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 Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних 

завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 

оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів.  
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ 
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі, 

є робочий навчальний план, що складений на основі Типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Зміст 

навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів 

формування «моделі» випускника кожного ступеня навчання. Починаючи з І 

ступеня, в школі функціонує система гуртків, яка дозволяє зробити освітній 

простір єдиним і таким, що тісно пов’язує різні вікові етапи в навчанні різних 

дисциплін. Мета та завдання базового навчання полягає у створенні освітнього 

простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору 

профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання у 8,9 класах має стати 

етапом «академічної мобільності» випускників основної школи, готовності до 

свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня. Зміст базової і повної 

середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і 

визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх значущості для 

соціального становлення людини. 

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із 

початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів 

готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст 

освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У старшій школі навчання є 

профільним - з поглибленим вивченням інформатики. При формуванні змісту 

допрофільної освіти та варіативної складової навчального було максимально 

врахувано освітні потреби учнів і батьків, що випливають з результатів 

анкетування, опитування, моніторингу навченості та природніх задатків 

здобувачів освіти. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень 

окреслено у навчальних планах відповідного рівня. 

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. 



Навчальний план Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2019-2020 навчальний рік 

здійснюється за навчальними програмами та підручниками, затвердженими 

наказами Міністерства освіти і науки України. Години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження. 

Навчальний план Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 

ніжинської міської ради Чернігівської області на 2019-2020 навчальний рік 

складено: 

- для 1-2-х класів – за Базовим навчальним планом закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх 

та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» 

(Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О. Я.) 

(Додаток 1); 

- для 3-4-х класів – за Типовими навчальним планом закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2018 р. № 407 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (Додаток 2); 

- для 5-х – 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти 

і науки України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (Додаток 

3-7); 

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти 

і науки України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» 

(Додаток8). 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ  класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативних документів. В 2019-2020 навчальному році при 

вивченні української та англійської мов, які вивчаються як предмет, на групи 

будуть ділитися 1-4 класи, 5-9, 11 класи. Поділ на групи буде здійснюватися і 

при вивченні інформатики в 2-11класах, при вивченні трудового навчання в 5-9 

класах,  при вивченні предмету «Захист Вітчизни» в 10-11 класах, при вивченні 

технологій, фізичної культури в 11 класах, при вивченні німецької мови в 7-А, 

7-Б, 8-Б, 9-А, 9-Б класи.  

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на 

вивчення таких предметів, що не виходить за межі гранично допустимого 

навантаження. 

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» в 1-4-х класах реалізується 

навчальним предметом «Фізична культура» та «Хореографія», години на 

вивчення якого не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів, але обов’язково фінансуються. З фізичної культури 



організовано дві спецгрупи, а саме: для 5-9 класів – 2 години, для 10-11 класів – 

2 години. 

Для 1-4 класів освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням 

окремих курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

У 5-х та 6-х та 7-х класах освітня галузь «Технології» реалізується через 

вивчення предметів «Трудове навчання», «Інформатика». 

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується навчальними 

предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» (по 1 годині на 

кожний предмет) , а у 8 та 9 класі як інтегрований курс «Мистецтво» (1 година). 

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах вивчається курс 

«Історія України (Вступ до історії)», а у 6-х класах – ітегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія України». 

З метою освітніх запитів батьків та дітей 8-А клас поглиблено вивчає 

математику (алгебра – 5 годин, геометрія – 3 години), у 5-А та 5-Б класах на 

підсилення предмету математика виділено по 1 годині.  

Згідно результатів опитування батьків та на підставі заяв учнів, протягом  

2019-2020 н.р. у 10 та 11 класах додаткові години розподілено на вивчення 

профільних предметів: українська мова – 4 години, українська література – 4 

години, зарубіжна література – 3 години. 

Згідно заяв учнів та з метою підготовки обдарованих дітей у 11 класі 

вивчаються вібірково-обов’язкові предмети: технології (у 10 класі – 1 година на 

тиждень, у 11 класі – 2 години на тиждень), інформатика (у 10 класі – 2 години 

на тиждень, у 11 класі – 1 година на тиждень). 
  



Додатки 

Додаток 1  

Навчальний план 

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р.  

(1-2 класи) 

Назва освітньої галузі 1-А 1-Б 2-А 2-Б 

Мовно-літературна 7 7 7 7 

Іншомовна  2 2 3 3 

Математична 4 4 4 4 

Я досліджую світ  3 3 3 3 

Технологічна 1 1 1 1 

Інформатична  - - 1 1 

Мистецька 2 2 2 2 

Фізкультурна 3 3 3 3 

Усього  22 22 24 24 

Гранично допустиме навантаження  20 20 22 22 

Сумарна кількість навчальних годин 22 22 24 24 

 

 

Директор школи                                В.П.Рибак 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2  

Навчальний план 

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р.  

(3-4 класи) 

   Освітні галузі Навчальні предмети 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7 

(мовний і літерат. 

компоненти) 
Іноземна мова 2 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 

Суспільство- 

знавство 

Я у світі 
1 1 1 1 

Мистецтво Музичне  мистецтво  
1 1 1 1  

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 1 1 

Фізична культура 

хореографія  

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 
Усього  21+3 21+3 21+3 21+3 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
23 23 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи)  

24 24 24 24 

Директор школи                                В.П.Рибак 

  



Додаток 3  

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (5 класи) 

Робочий навчальний план для 5 класів розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 8 (Навчальний план закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням 

двох іноземних мов). 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

5-А 5-Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

3 3 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 

Всесвітня історія - - 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво - - 

Математика Математика 4+1 4+1 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природо-

знавство 

Природознавство 2 2 

Біологія - - 

Географія - - 

Фізика - - 

Хімія - - 

Технології Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 24,5+3 24,5+3 
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

27,5 27,5 

Директор школи                                В.П.Рибак 



Додаток 4  

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (6 класи) 

 

Робочий навчальний план для 6 класів розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 1 (Навчальний план закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою). 

 

Директор школи                                В.П.Рибак 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

6-А 6-Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 

Українська література 2 2 

Іноземна мова 3 3 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво - - 

Математика Математика 4 4 

Алгебра - - 

Геометрія - - 

Природо-

знавство 

Природознавство - - 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика - - 

Хімія - - 

Технології Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 26,5+3 26,5+3 
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

29,5 29,5 



Додаток 5  

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (7 класи) 

Робочий навчальний план для 7 класів розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 10 (Навчальний план закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням 

двох іноземних мов). 
 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

7-А 7-Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2,5 2,5 

Українська література 2 2 

Перша іноземна мова 2 2 

Друга іноземна мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  - - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 

Мистецтво - - 

Математика Математика - - 

Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Природо-

знавство 

Природознавство - - 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика 2 2 

Хімія 1,5 1,5 

Технології Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 29+3 29+3 
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

32 32 

Директор школи                                В.П.Рибак 



Додаток 6 

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (8-А клас) 

Робочий навчальний план для 8-А класу розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 8 (Навчальний план закладів 

загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів). 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

8-А 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2 

Українська література 2 

Іноземна мова 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства  - 

Мистецтво* Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра 2+3 

Геометрія 2+1 

Природо-

знавство 

Природознавство - 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура** 3 

Разом 31,5+3 
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

34,5 

 

Директор школи                                В.П.Рибак 
 

 

 



Додаток 7  

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (8-Б, 9 класи) 

Робочий навчальний план для 8-Б, 9-х класів розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 10 (Навчальний план закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням 

двох іноземних мов). 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

8-Б 9-А 9-Б 

Мови і 

літератури 

Українська мова  2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Перша іноземна мова 2 2 2 

Друга іноземна мова 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 

Основи правознавства  - 1 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво - - - 

Образотворче 

мистецтво 

- - - 

Мистецтво 1 1 1 

Математика Математика - - - 

Алгебра 2 2 2 

Геометрія 2 2 2 

Природо-

знавство 

Природознавство - - - 

Біологія 2 2 2 

Географія 2 1,5 1,5 

Фізика 2 3 3 

Хімія 2 2 2 

Технології Трудове навчання 1 1 1 

Інформатика 2 2 2 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 

Разом 29,5+3 31+3 31+3 
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

32,5 34 34 

 

Директор школи                                В.П.Рибак 



Додаток 8  

Навчальний план  

Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9   

Ніжинської  міської  ради  Чернігівської області 

на 2019-2020 н.р. (10-11 класи) 

Робочий навчальний план для 1-11 класів розроблено за Типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня та складено відповідно до таблиці 2 (Навчальний план для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти)  та таблиці 3 (Орієнтовна 

кількість навчальних годин для профільних предметів). 

 

Предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

10 11 

Базові предмети1 27  26  

Українська мова  4 4 

Українська  література  4 4 

Зарубіжна література 3 3 

Іноземна мова2 2 2 

Мова і література корінного народу, 

національної меншини3 

- - 

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 культура4 3 3 

Захист Вітчизни 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  
Інформатика 

Технології 

 

2 

1 

 

1 

2 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 
33 33 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класу на групи) 

36 35 

Директор школи                                В.П.Рибак 


