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2020 



 

Пояснювальна записка 

          Колодрубівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миколаївської 

районної державної адміністрації Львівської області здійснює свою діяльність 

на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  Статуту школи та 

забезпечує одержання учнями повної загальної середньої освіти. 

         Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня. 

        Класів – 11, учнів – 108. 

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-

11 

Кількість 

класів 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Учнів у 

класах 

7 10 14 5 6 11 11 16 11 5 12 108 

 

      Мова навчання – українська. 

      Робочий навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік складено на 

підставі: 

• для 1-2 класів –  за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ – 2)(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 08.10.2019 року №1272 «Про затвердження Типових освітніх 

програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»); 

• для 3 класу - за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ – 2)(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 08.10.2019 року №1273 «Про затвердження Типових освітніх 

програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»); 

• для 4 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки  України від 20.04.2018 року №407; 



• для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки  України від 20.04.2018 року №405; 

• для 10-11 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки  України від 20.04.2018 року №408, зі змінами від 28.11.2019 року 

№1493. 

           Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет 

загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-

виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись 

вивченню учнями української мови, історії України, опануванню принаймні 

однією з іноземних мов, фінансовою грамотністю. 

           Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено 

додаткові години на поглиблене вивчення предметів та курси за вибором. 

          При вивченні інформатики  у 8 класі передбачається поділ на групи 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах».  

            У 4 класі з метою якіснішого виконання навчальних програм з 

української мови  до основного навчального часу додано  1 годину з 

варіативної складової.  Для якіснішого виконання навчальної  програми, 

враховуючи інтереси та побажання дітей,  додано по 0,5 години української мови у 

5,6 класах, 0,5 години   географії у 9 та 10 класах, 1 година у 11 класі, по 1 годині 

англійської мови у  10 та 11 класах, 0,5 години зарубіжної літератури в 11 та 1 

година в 10 класах, 0,5 години хімії у 10 класі. 



           У 1-11 класах передбачено 1 годину на вивчення предмета «Основи 

християнської етики» за рахунок  варіативної частини навчальних планів.                                     

           У 2020-2021 навчальному році учні 5 класу розпочинають вивчати курс  

«Географія рідного краю», метою якого є  розширення, поглиблення та 

узагальнення знань учнів про живу і неживу природу на вищому рівні, ніж у 

початкових класах. Учитель на конкретних прикладах розкриває зв'язки, що 

існують між окремими компонентами природи: показує дітям, як людина, що 

пізнала закони розвитку природи, навчилася використовувати їх у своїх 

інтересах, цілеспрямовано перетворюючи географічне середовище.  

Володіння українською мовою, уміння спілкуватися, домагатися успіхів у 

процесі  комунікації є тими характеристиками особистості, які здебільшого 

визначають досягнення людини  практично в усіх  галузях життя, сприяють її  

успішній адаптації до мінливих умов сучасного світу, а також з метою 

підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежнього оцінювання  вирішено проводити індивідуальні та групові 

заняття на вивчення української мови у 9 класі (0,5год.) та 10-11класах (по 1 

год.). 

З метою додаткових можливостей для самореалізації особистості в 

сучасних умовах та необхідності навчання учнів  англійської мови, як 

важливого засобу міжкультурного спілкування виділено по  1 годині для 

індивідуальних занять у 9-11 класах.  

Для того, щоб навчити учнів аналізувати, зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати набуті знання, робити висновки додано 0,5 години математики 

у 8 класі на індивідуальні та групові заняття. Для поглибленого вивчення 

розділів математики та якісної підготовки до ЗНО виділено 0,5 години 

індивідуальних та групових занять  в 11 класі. 

           Для реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова 

грамотність» у 10 класі впроваджено курс за вибором «Фінансова грамотність», 

що забезпечує розвиток не тільки економічного мислення, а й фінансових 

компетенцій і культури, опанування яких забезпечує формування ціннісних і 



світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих 

ситуаціях. 

           Споживча освіта сприяє формуванню раціональної та свідомої споживчої 

поведінки і є актуальною в сучасній системі освіти в Україні, тому  

впровадження в 5 класі у навчальний процес курсу за вибором «Здоров’я 

дитини — здорове харчування» забезпечить реалізацію наскрізної змістової 

лінії «Здоров'я і безпека». 

          З метою формуванню в учнів нових ментальних установок, активної 

життєвої позиції, лідерських якостей у навчальний процес впроваджено курс за 

вибором «Основи енергопостачання та енергоспоживання» для учнів 6 класу, 

що дозволить учням планувати та впроваджувати інформаційні кампанії, 

спрямовані на підвищення обізнаності щодо енергозбереження та ощадливого 

ставлення до енергоресурсів серед учителів, батьків, мешканців мікрорайону, 

вивчати проблеми вичерпності енергетичних ресурсів, ощадного ставлення до 

них. Учні 11 класу апробують факультативний курс «Абетка з основ житлово-

комунального управління». 

           Щоб ознайомити учнів 7 класу з правилами поведінки, сформувати в них 

розуміння їх важливої ролі в житті суспільства та окремої людини, мотивувати 

дотримання норм моралі і права,  сформувати навички поведінки в 

різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права, вміння 

використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав 

впроваджено курс «Живи за правилами». 

          В 10 класі учні з трьох вибірково-обов’язкових предметів (мистецтво, 

інформатика, технології) пріоритети надали інформатиці та мистецтву. Для 

вивчення цих предметів  виділено по  1, 5 години на тиждень. 

У 6 та 8 класах впроваджено курс за вибором «Українознавство», який є 

надзвичайно важливим для становлення світогляду українських школярів, 

зокрема їхнього ставлення до світу. Знання, вміння та навички, здобуті в 

процесі його вивчення є для учнів інструментом, набуття ними майстерності 



життя – уміння жити. Українознавство сприяє становленню кожного школяра 

як творця – себе, своєї родини, держави, світу. 

          З метою формування в учнів екологічних знань, необхідних навичок і 

етики ставлення до природи, до інших людей, виховання екологічного 

мислення, почуття особистої відповідальності за стан середовища, в якому 

живе людина, переконаності в необхідності бережливого ставлення до довкілля 

і суворого дотримання правового законодавства в 10  класі впроваджено 0,5 

години на вивчення курсу за вибором «Екологія людини». 

          У сучасному світі проблема корупції виступає перепоною економічному 

розвитку української держави та чинником політичної нестабільності 

українського суспільства. В умовах поглиблення соціально-політичної та 

фінансово-економічної кризи корупція стає загрозою національній безпеці 

України, впливає на ефективність системи державного управління, 

функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, підриває 

усталені основи правопорядку, захищеність прав і свобод громадян. Саме тому 

для учнів 10 класу впроваджено курс за вибором «Моя громадянська 

свідомість. Запобігання корупції». 

Інваріантна складова навчального плану, як і варіативна його частина, 

мають відповідне кадрове педагогічне забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура навчального року 

Навчальні заняття організовуються за семестрами: 

І - семестр   з 01.09.2020 року по 24.12.2020 року 

ІІ - семестр  з 11.01.2021 року по  28.05.2021 року 

 

Канікули: 

Осінні:  з 24.10.2020 року по   01.11.2020 року 

Зимові: з 26.12.2020 року по  10.01. 2021 року 

Весняні : з 22.03.2021 року  по  28.03. 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Початкова школа (1-2 класи)  

(Інваріантна складова) 

Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

 1 класі 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

 2 класі 

Українська мова 5 5 

Англійська мова 2 3 

Математика 3 3 

Я досліджую світ 7 8 

Мистецтво/ музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво 

1 1 

1 1 

Фізична культура  3 3 

Усього 19+3 21+3 

Варіативна складова 1 1 

Курс за вибором   

Основи християнської етики 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня  

20 22 

Всього 23 25 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Початкова школа (3 клас) 

 (Інваріантна складова) 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень 

3 

Українська мова 5 

Англійська  мова 3 

Математика 4 

  Я досліджую світ 7 

 Інформатика  1 

Мистецтво/музичне мистецтво,  

образотворче мистецтво 

1 

1 

Фізична культура 3 

Усього  22+3 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором  

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 

Всього 
26 

 

 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 
 



Початкова школа (4 клас) 

 (Інваріантна складова) 

Освітні галузі Предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень  

4 

Мови і літератури 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Українська мова 7+1 

Англійська  мова 
2 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 

Мистецтво Мистецтво/музичне мистецтво,  

образотворче мистецтво 

1 

1 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 

Фізична культура 3 

Усього  21+1+3 

Варіативна складова 2 

Курси за вибором  

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 

Всього 
26 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 



 

Основна школа. (Інваріантна складова) 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Мови і літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 2,5 2 2 

Українська 

література 

2 2 2 2 2 

Англійська мова 3 3 3 3 3 

Зарубіжна 

література 

2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи 

правознавства  

- - - - 1 

Мистецтво Музичне 

мистецтво 

1 1 1 - - 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 - - 

Мистецтво - - - 1 1 

Математика Математика 4 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство Природознавство 2 - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5+

0,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом (без фізкультури) 23,5+ 

0,5+3 

26,5+0,5

+3 

28+3 28,5

+3 

30+0

,5+3 



 

Основна школа (варіативна складова) 

 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Класи 5 6 7 8 9 

Додатковий час на 

навчальні предмети, 

факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації 

3,5 3,5 2,5 3 3 

Курси  за вибором 

Основи енергопостачання 

та енергоспоживання  

 1    

Географія рідного краю 1     

Здоров’я дитини-здорове 

харчування 

1     

Основи християнської 

етики 

1 1 1 1 1 

Українознавство  1  1  

Живи за правилами   1   

Індивідуальні  заняття та консультації 

Українська мова   0,5 0,5 0,5 

Математика    0,5  

Англійська мова     1 

Гранично допустиме 

навчальне навантаження 

на учня школи 

28 31 32 33 33 

Всього 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3 



Старша школа.(Інваріантна складова) 

 

Предмети 

Кількість годин на 

тиждень у 10 класі 

Кількість годин 

на тиждень у 11 

класі 

 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1+1 1+0,5 

Англійська мова 2+1 2+1 

Історія України   1,5  1,5  

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу 

та геометрія) 

3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5+0,5 1+1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5 +0,5 2 

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети: 

 Інформатика 

 Мистецтво 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

Разом (без фізкультури) 27+3+3 26+2,5+3 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 



 

Старша школа (варіативна складова) 

 

Класи 10 11 

Додатковий час на поглиблене вивчення 

предметів, уведення курсів за вибором, 

факультативів 

 

8 9 

Курси  за вибором  

Абетка з основ житлово-комунального 

управління 

 1 

Фінансова грамотність 1  

Захист України  1,5 

Моя громадянська свідомість. Запобігання 

корупції 

0,5  

Основи християнської етики 1 1 

Екологія людини 0,5  

Індивідуальні  заняття та консультації  

Українська мова 1 1 

Історія України  0,5 

Математика  0,5 

Англійська мова  1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня школи 

 

33 33 

Всього 

 

38 38 

 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи:                                                    Г. І. Равліковська 

 

 
 

 

 

 


