
 

                  Грушівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

                                                    Інформація 

                щодо використання інваріативної та варіативної                                                                  

         складових  навчального плану  на 2019-2020 навчальний рік 

         Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів 

навчання є освітні програми школи (стаття 33 Закону України «Про освіту», 

стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма 

розроблена для певного рівня освіти:              освітня програма для І ступеня 

(1-2 класи ( програма за редакцією Р. Шияна) , 3-4 класи); 

освітня програма для ІІ ступеня (5-9 класи);  

освітня програма для ІІІ ступеня (10-11 класи); 

Вищезазначені документи схвалені педагогічною радою школи та 

затверджені директором школи.  

Згідно зі Статутом  Грушівська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

Грушівської сільської ради  Дніпропетровської області  має таку структуру: 

школа І ступеня (1 – 4 класи) – 155 учнів; 

школа ІІ ступеня (5 – 9 класи)- 165 учнів; 

 школа ІІІ ступеня ( 11 клас) – 17 учнів.                                                                                                                                           

Всього у школі здобувають освіту 337 учнів, з них  6 за індивідуальною 

формою здобуття освіти.                                                                                                     

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".                                                                                                                                                                                                                                                                             

Робочі навчальні плани    розроблені   на  виконання  наказів МОН України   

від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження Типовою освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти  І ступеня», від 21.03.2018 № 268 «Про 

затвердження Типовою освітньою програмою початкової освіти» ( 1-2 класи 

), від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 № 408«Про 

затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня» ( 10-11 класи), методичних рекомендацій  МОН України від 

21.08.2018  щодо організації освітнього простору Нової української школи, 

листа  МОН України від № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».                                                                                                                                                                       

Робочі навчальні плани складені:                                                                                                                                                                          

 - для 1-2-х  класів – за  Типовою освітньою програмою початкової освіти, 

затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.  ( Додаток 1. 

Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською 

мовою).                                                                                                                                        

для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 20.04.2018 № 407 з навчанням українською мовою(Таблиця1);                                                                      
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- для 5-9-х класів:                                                                                                                                                                                                             

– за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 

20.04.2018 № 405 з навчанням українською мовою і вивченням двох 

іноземних мов ( Таблиця 10 для 5-А,6-Б,7-А,8,9);                                                                                                                                                                                                                      

-  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 

20.04.2018 № 405 з навчанням українською мовою і вивченням мови 

національної меншини ( Таблиця 12 для 5-Б,6-А,7-Б ,8 класів);                                                                                                                                                       

- для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня,затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України  від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2);                                                                                      

        Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну 

складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій 

передбачені додаткові години на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття , курси за вибором, спеціальні курси.                                                         

       З метою виконання  вимог державних стандартів початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти  робочий навчальний план містить усі 

предмети інваріантної складової, передбачені обраними варіантами Типових 

навчальних планів і складає 518 годин:                                                                                                                                                                                                                                             

1-2 класи –  96 годин                                                                                                                                                                                                                                       

3 - 4 класи - 104 години                                                                                                                                                                                                                                                                  

5-9 класи – 255,5 годин                                                                                                                                                                                                                                                                      

11клас – 38 годин.                                                                                                                                                                                                                                                                        

У навчальних планах освітніх програм конкретизується варіативний 

складник – 45,5 годин:                                                                                                                       

        

Показники.                1-4 

класи 

           5-9 

класи 

             11 

клас 

Всього годин 12 24,5 9 

Додаткові години на 

вивчення предметів 

інваріантної складової: 

   

математика   1 

англійська мова   1 

зарубіжна література   0,5 

Додаткові години на 

профільні предмети 

  2 

Індивідуальні заняття, 

консультації 

8   

Факультативні курси 2 17,5 1 

Курси за вибором 2 7 3,5 



Програми курсів за вибором, факультативів  мають відповідний гриф і 

входять до переліку навчальних програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 

закладах загальної середньої освіти з урахуванням матеріалів листа МОН 

України №1/9-365 від 10.07.2019 "Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах освіти у 2019-2020 навчальному році".                                                                                                                                                                                                                          

У змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний 

підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті 

положень Концепції  «Нова українська школа». Питання фінансової 

грамотності проходить наскрізною змістовою лінією  через усі навчальні 

програми. Навчання учнів ощадливості, раціонального використання коштів, 

планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно 

діяти в технологічному швидкозмінному середовищі , забезпечення якісної 

фінансової освіти можливе за допомогою окремого курсу «Фінансова 

грамотність», який сприятиме реалізації вищезазначеної компетентності та 

забезпечуватиме знання з фінансової безпеки. Програма курсу виконується 

під час проведення факультативних занять у 5-7 клас:  

5 клас – «Фінанси родини» - 0,5 години                                                                                                                                                              

6 клас – «Фінансово-грамотний споживач» - 1 година                                                                                                                                        

7 клас – «Фінансова культура» - 1,5 години  

При розподілі варіативного складника навчальних  планів враховано 

гранично допустиме навантаження на одного учня,  уроки фізичної культури 

не враховані при визначенні цього показника. 

З варіативної  складової навчального  плану ( 45,5 годин) використано 100%:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Директор                                                                      Г.Р. Юртаєва 


