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Пояснювальна записка 

до навчального плану  

Куньєвського навчально – виховного комплексу 

Ізюмської районної ради Харківської 

ннаа  22001188//22001199  ннааввччааллььнниийй  рріікк  

  

ІІ..  ЗЗааггааллььнніі  ззаассааддии  
 Навчальний план складено на основі освітніх програм Куньєвського НВК: 

«Освітньої  програма І ступеня Куньєвського навчально – виховного комплексу 

Ізюмської районної ради Харківської області ( для 1 класу), «Освітньої  програма І 

ступеня Куньєвського навчально – виховного комплексу Ізюмської районної ради 

Харківської області ( для 2 – 4 класів), «Освітньої  програма ІІ ступеня Куньєвського 

навчально – виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області ( для 5 - 9 

класів), «Освітньої  програма ІІІ ступеня Куньєвського навчально – виховного комплексу 

Ізюмської районної ради Харківської області ( для 11 класу),  Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234,  наказів Міністерства 

освіти і науки України від 22.05.2012 №615  « Про затвердження Базового компоненту 

дошкільної освіти (нова редакція)», від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично 

допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форми власності»,  від 08.05.2015 №518 Статуту Куньєвського навчально – виховного 

комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних 

навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році ». 

        Навчальний заклад є навчально-виховним комплексом, який у своїй структурі має 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і  

працює за 5-денним робочим тижнем.  

      Освітній процес у дошкільному підрозділі закладу буде здійснюватися за напрямами: 

гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий. 

 Навчальна діяльність закладу у дошкільному підрозділі буде здійснюватися за  

Освітньою програмою  для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016), рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України ( лист МОН України № 1/11- 16163 від 09.11.2015)                                                                                                                                                                                                                                     

       Відповідно до Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки  України від 12.01.2016 р. №8 зі 

змінами згідно з   наказом  Міністерства освіти і науки України № 624 від 06.06.2016), 

навчання учнів 2 класу (1 чол.), 6 класу (4 чол.) та 7 класу (4 чол.) буде організовано за 

індивідуальною формою.  

 Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 17.05.2018 № 6 ) та ради 

закладу (протокол  від 17.05.2018 №4) з метою підготовки до ДПА,  допрофільна 

підготовка учнів 8-9 класів буде здійснюватися за гуманітарним спрямуванням. 

 Навчання у 11 класі  здійснюватиметься за універсальним профілем. 

            Мережа складатиме  6 класів, 52 учні.   

    Навчальний план складено для закладу загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання. 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0905-16/paran2#n2


 

 

Планування освітнього процесу для дітей дошкільного підрозділу здійснюється за лініями 

розвитку, з реалізацією блочно-тематичного принципу та організацій життєдіяльності 

вихованців, організовано навчально-виховну зайнятість за різними формами. Однією з 

форм роботи є заняття, тип яких визначає вихователь залежно від: 

 спрямованості змісту (предметне, інтегроване, комплексне); 

 дидактичних цілей на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, 

сюжетно-ігрові), на закріплення засвоєних знань (ітегровані, комплексні, 

предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); 

 способу організації; групові, підгрупові, індивідуальні. 

Планування освітнього процесу здійснюється за освітніми лініями. Модель 

планування освітнього процесу є модель за режимними моментами Рівномірно 

розподіляються види активності за освітніми лініями розвитку протягом дня в залежності 

від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної занятості 

передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, 

спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота. 

Навчальний план  містить варіанти навчального плану з українською мовою 

навчання і з вивченням мови корінного народу. 

Варіативна складова навчального плану визначається враховуючи особливості 

організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості 

регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і 

відображається в навчальному плані Куньєвського НВК.  

Варіативна складова навчального плану використовується на: 

підсилення предметів інваріантної складової.  

запровадження факультативів, курсів за вибором,  розширюють обрану  

спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, креслення, православна культура 

слабожанщини, Харківщинознавство); 

індивідуальні заняття та консультації. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 

запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 

задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь 

тощо. 

Виділяються додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової: 

З метою вироблення вмінь працювати над удосконаленням власного писемного й 

усного мовлення; формування орфографічних та пунктуаційних навичок учнів додатково 

виділяється по 0,5 годин вивчення української мови  та Літературного читання у3 класі; 1 

година на тиждень на вивчення української мови у 5,8 класах; 0,5 годин на вивчення 

англійської мови в 5 класі та по1 години у 8,9 класах; 

З метою патріотичного виховання молоді, підготовки юнаків до служби у Збройних 

силах України в 11 класі відводиться додатково 0,5 годин на тиждень на вивчення 

предмета «Захист Вітчизни». 

З метою кращого засвоєння учнями програмового матеріалу поглиблення та 

систематизації математичних знань, розвитку творчих здібностей учнів виділяється 

1година на тиждень на вивчення математики у 5 класі. 

З метою кращого засвоєння учнями програмового матеріалу поглиблення та 

систематизації знань, розвитку творчих здібностей учнів виділяється 1година на тиждень 

у 5 класі на вивчення історії  України (вступ до історії) та по 0,5 годин на тиждень на 

Художню культуру у 9,11 класах. 

З метою формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури  

відведено 0,5 години на тиждень  у 5,8,11 класах на вивчення факультативного курсу  

«Православна культура Слобожанщини» та по 1 годині у 8,9 класах вивчення 

факультативного курсу  «Харківщинознавство»  . 



 

 

        З метою підвищення  пізнавального  інтересу учнів до вивчення креслення розвиток 

технічного мислення учнів, усвідомлення учнями значення наукових відкриттів для 

розвитку цивілізації відведено  в 11 класі 1 годину на  «Креслення. Основи нарисної 

геометрії». 

     Викладання  технологій в 11 класі здійснюватиметься за модулями: 

 

Клас Семестр 2018/2019 н.р. 

11 

І Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини  

ІІ Технологія матчворку (конструювання із сірників) 

 

 Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом 

проведення анкетування серед учнів, ураховуючи специфіку і потреби НВК, навчально-

матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури, на засіданні  шкільного 

методичного об'єднання (протокол № 7 від 08.06.2018) затверджено план-графік таких 

варіативних модулів: 

         5 клас — футбол (1 рік вивчення); легка атлетика (1 рік вивчення); баскетбол (1 рік 

вивчення); гімнастика (1 рік вивчення); волейбол (1 рік вивчення); 

 6 клас( інд.)  - футбол (2 рік вивчення); легка атлетика (2 рік вивчення); баскетбол 

(2 рік вивчення); гімнастика (2 рік вивчення); волейбол (2 рік вивчення); 

  7 клас - футбол (3 рік вивчення); легка атлетика (3 рік вивчення); баскетбол (3 рік 

вивчення); гімнастика (3 рік вивчення); волейбол (3 рік вивчення); 

            8 клас - футбол (4 рік вивчення); легка атлетика (4 рік вивчення); баскетбол (4 рік 

вивчення); волейбол (4 рік вивчення); 

            9 клас - футбол (5 рік вивчення); легка атлетика (5 рік вивчення); баскетбол (5 рік 

вивчення); волейбол (5 рік вивчення); 

           11 клас - футбол (7 рік вивчення); баскетбол (7 рік вивчення); легка атлетика    (7 

рік вивчення). 

                              ІІ. Структура навчального року 
  

       Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 

липня. 

  Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у закладі 

розпочинається 1 вересня 2018 року і закінчується 31 травня 2019 року 

     Орієнтовні терміні канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться: 

осінні – з 22 жовтня по 28 жовтня; 

зимові – з 31 грудня по 13 січня; 

            весняні – з 25 березня по 31 березня; 

           літні –  з 01 червня по 31 серпня.     

    У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична 

робота. 

    Тривалість фронтальних занять для різних підгруп залежно від віку дітей становить:  

  - у молодшій групі - не більше 15 хвилин;  

  - у середній - 20 хвилин;  

  - у старшій - 25 хвилин.  

   Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній 

групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять. Тривалість 

перерв між заняттями – 10 хвилин. 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2740/#_blank


 

 

   В дошкільному підрозділі з 01 червня по 31 серпня 2019 року триває літній оздоровчий 

період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

   Навчальні заняття в шкільному підрозділі організовуються за семестровою системою: 

          І семестр – з 1 вересня по 21 грудня 2018 року, 

          ІІ семестр – з 08 січня по 25 травня 2019 року. 

  У шкільному підрозділі початок занять  о 8.00.  

Тривалість уроків у 1 класі — 35 хв, 2-3 класи — 40 хв, 5-11 класи — 45 хв. Тривалість 

перерв — 10 хв, а після 2 уроку —  30 хв. 

   Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,  

осінні – з 22 жовтня по 28 жовтня; 

зимові – з 31 грудня по 13 січня; 

            весняні – з 25 березня по 31 березня. 

   Відповідно до рішенні педагогічної ради від 15.05.2017 №6 та з метою недопущення 

перевантаження дітей 6 річного віку для учнів 1 класу проводяться додаткові канікули з 

18 лютого по 24 лютого 2019 року. 

   Відповідно до  рішення педагогічної ради від 17.05.2018  №6  навчальні екскурсії та  

навчальну  практику в 2018/2019 навчальному році  організувати протягом навчального 

року. 

    Форми, види проведення практики визначаються педагогічною радою НВК. 

  

 

Директор НВК:                                 Н.Г. Соляник                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
                                                                             Додаток 1                                                                                                                    

                                                    складений відповідно до наказу 

                                                                                                       Міністерства освіти і науки України 

                                                                                                       від 20.04.2015 № 446 

                                                                                                       зареєстровано в Міністерстві                          

                                                                                                       юстиції України 

                                                                                                       15 травня 2015 року № 520/29665 

                                                                                                         

  

 

Розподіл групових фронтальних занять 

на 2018/2019 навчальний рік 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Різновікова група 

Інваріантна складова:  

  

Ознайомлення із соціумом 3 

Ознайомлення з природним довкіллям 2 

Художньо-продуктивна діяльність 

 – музична 

- образотворча (малювання, ліплення, аплікація) 

- художня література* 

-театральна** 

2 

2 

1 

Сенсорний розвиток - 

Логіко-математичний розвиток 2 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 

-художня література* 
3 

Здоров’я та фізичний розвиток*** 3 

Загальна кількість занять на тиждень  
18 

Рекомендована кількість занять у першій половині дня 3 

*Художня література у різновіковій групі – за рахунок занять з художньо-продуктивної 

діяльності. 

 ** Театральна діяльність інтегрується в інші види діяльності протягом дня. 

***Ще 2 заняття у формі фізкультурно-оздоровчого комплексу на свіжому повітрі та 

пішохідного переходу під час денної прогулянки у дні, коли немає занять з фізкультури. 

 

 

Директор НВК _________________Н.Г.Соляник 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                      Додаток 2 

складений відповідно до                           

                                                                                                     освітньої програми  

                                                                                                      Куньєєвського НВК І ступеня(1 клас) 

                                                                                                     (схвалено педагогічною радою від 17.05.2018 №6) 

 

 

Робочий навчальний план 

для 1класу  з українською мовою навчання  

  

  

 Навчальні предмети Кількість годин 

на тиждень 

Інваріантний складник 

 Українська мова 

(навчання грамоти) 

7+1 

Іноземна мова 

( англійська) 

2 

Математика 4 

Природознавство 2 

Основи здоров'я 1 

 

Дизайн і технології 1 

Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво 1 

Фізична культура 3 

Усього  19+3+1 

Варіативний складник 

Додаткові години для 

вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення 

індивідуальних консультацій 

та групових занять 

 

1 

Загальнорічна кількість 

навчальних годин 

 23 

Гранично допустиме тижневе/ 

річне навчальне навантаження 

учня  
 

20 

Сумарна кількість 

навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи)  

 

23 

 

 

Директор НВК _________________Н. Г. Соляник 

                                                                                     
 

 

 

 



 

 

 

Додаток 3 

складений відповідно до  
                                                                                                                    освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК І ступеня  

                                     (2 -4 каси) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 
  

 

 

Індивідуальний навчальний план  

Для 2 класу з українською мовою навчання 

  

 

 

Предмети 

Кількість годин 

на тиждень у  

2 класі 

(Травінкіна 

Анастасія) 

Українська мова 1 

Літературне читання 1 

Іноземна мова (англійська) 0,25 

Математика 1 

Природознавство 0,25 

Музичне мистецтво 0,25 

Образотворче мистецтво 0,25 

Трудове навчання 0,25 

Інформатика 0,25 

Основи здоров'я 0,25 

Фізична культура 0,25 

Усього   5 

                                                                      

 

 

                                Директор НВК _________________Н. Г. Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                 Додаток 4 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК І ступеня 

                                                                                                                    (2 – 4 класи) 

                                                                                                                   (схвалено педагогічною радою 

                                                                                                                     від 17.05.2018 №6) 
  

 

Навчальний план  

Для 3 класу з українською мовою навчання 

 

 

Предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у  

3 класі 

Українська мова 3,5 +0,5 

Літературне читання 3,5 +0,5 

Іноземна мова (англійська) 2 

Математика 4 

Природознавство 2 

Я у світі 1 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Основи здоров'я 1 

Фізична культура 3 

Усього  21+3+1 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 

Індивідуальні консультації та групові заняття  1 

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики  1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету  

(без урахування поділу класів на групи) 

26 

 

 

 

                    Директор НВК _________________Н. Г. Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



 

 

                                                                                                 Додаток 5 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК ІІ ступеня 

                                                                                                                    (5– 9 класи) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 

 

 

Навчальний план для 5 класу 

з навчанням українською мовою  

 

 

 

 

                                    ДДииррееккттоорр  ННВВКК__________________________________  НН..  ГГ..ССоолляянниикк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмети Кількість 

годин на 

тиждень у 5 

класі 

Українська мова  3,5 +1 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Зарубіжна література 2 

«Історія України (Вступ до історії)» 1 +1 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика 4 +1 

Природознавство 2 

Трудове навчання 2 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом  23,5+3 +3 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

3,5 

Факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5 

  Правосл.культура Слобожанщини (факультативний курс) 0,5 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 28 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 



 

 

 
                                                                                                                                 Додаток 6 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК ІІ ступеня 

                                                                                                                    (5– 9 класи) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 

Індивідуальний навчальний план  

для  6 класу  

з українською мовою навчання і вивченням російської мови  

 

Предмети 

Кількість  годин на  тиждень 

Демидова 

Валерія 

Олізаренко 

Крістіна 

Передрій 

Олександр 

Тіщенко 

Карина 

Українська   мова 1 1 1 1 

Українська  література 0,5 0,5 0,5 0,5 

Російська мова 0,25 0,25 0,25 0,25 

Іноземна мова (англійська) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Зарубіжна  література 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всесвітня історія. Історія 

України   
0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 1 1 1 1 

Біологія 0,75 0,75 0,75 0,75 

Географія 0,5 0,5 0,5 0,5 

Інформатика 0,25 0,25 0,25 0,25 

Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25 

Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основи здоров'я 0,25 0,25 0,25 0,25 

Фізична культура 0,75 0,75 0,75 0,75 

Разом  8 8 8 8 

ДДииррееккттоорр  ННВВКК__________________________________  НН..  ГГ..ССоолляянниикк  

                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 7 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК ІІ ступеня 

                                                                                                                    (5– 9 класи) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 

 

 

Індивідуальний навчальний план для 7 класу 

 з українською мовою навчання і вивченням російської мови  

 
Предмети 

Кількість  годин на  тиждень 

Білицька 

Аліна 

Вицихович 

Анастасія 

Кознозій 

Вероніка 

Куценко 

Олег 

 

Українська   мова 1 1 1 1 

Українська  література 0,5 0,5 0,5 0,5 

Російська мова 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Іноземна мова (англійська) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Зарубіжна  література 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Історія України 0,25 0,25 0,25 0,25 

Всесвітня історія  0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 0,5 

Геометрія 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Біологія 0,5 0,5 0,5 0,5 

Хімія 0,25 0,25 0,25 0,25 

Фізика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Географія 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Інформатика 0,25 0,25 0,25 0,25 

Трудове навчання 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25 

Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Основи здоров'я 0,25 0,25 0,25 0,25 

Фізична культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Разом  8 8 8 8 

    

    ДДииррееккттоорр  ННВВКК__________________________________  НН..  ГГ..  ССоолляянниикк  
                                                                                                                                   

 



 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 8 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК ІІ ступеня 

                                                                                                                    (5– 9 класи) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 

 

 

 

 

Навчальний план  

для 8,9 класів 

 з українською мовою навчання і вивченням російської мови  

 

 

 

 

Предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

8 9 

Українська мова  2 +1 2 

Українська література 2 2 

Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1 

Російська мова 2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства  - 1 

Мистецтво 1 1 

Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Біологія 2 2 

Географія 2 1,5 

Фізика 2 3 

Хімія 2 2 

Трудове навчання 1 1 

Інформатика 2 2 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом  12,5+3+2 31+3+2 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 

3,5 3 

Факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1,5 1 

  Правосл.культура Слобожанщини (факультативний курс) 0,5 - 

Харківщинознавство (факультативний курс) 1 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 

  

                         

                                                            ДДииррееккттоорр  ННВВКК__________________________________  НН..  ГГ..ССоолляянниикк  

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Додаток 9 

складений відповідно до  

                                                                                                                                 освітньої програми  

                                                                                                                    Куньєєвського НВК ІІ ступеня 

                                                                                                                    (11 клас) 

                                                                                                                    (схвалено педагогічною радою  

                                                                                                                    від 17.05.2018 №6) 

Навчальний план  

для 11 класу з українською мовою навчання  

(універсальний профіль) 

Предмети Кількість годин на 

тиждень у 11 класі 

Українська мова  2 +1 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська мова) 3,5 

Зарубіжна література 2 

Історія України  1,5 + 0,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта: 

Економіка 

1 

Громадянська освіта: 0,5 

людина і світ 

Художня культура 0,5 

Алгебра і початки аналізу 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+0,5 

Разом 31,5 + 2+1,5 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, 

введення курсів за вибором, факультативів 

5 

Курси за вибором, факультативи. 1,5 

Правосл.культура Слобожанщини (курс за вибором) 0,5 

Креслення (курс за вибором) 1 

Індивідуальні та групові заняття 2 

Індивідуальні заняття з біології 1 

Індивідуальні заняття з Історії України 1 

Гранично допустиме навантаження на учня 38 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 33+2 

 Директор НВК _________________Н. Г. Соляник 



 

 

 

 


