
Пояснювальна записка 

до навчального плану 

Вараської гімназії  

на 2021-2022 навчального року 

 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру освітнього процесу, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального 

плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх 

закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм 

власності, та варіативну складову. 

Навчальний план Вараської гімназії на 2021-2022 навчальний рік складено 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про  

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої  світи», 

на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II - III 

ступеня, згідно освітньої програми Вараської гімназії Вараської міської ради, 

враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо навчального процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладів. Він зберігає наступність традицій 

вітчизняної школи і водночас більш повно враховує сучасне соціальне замовлення 

на шкільну освіту. З метою виконання вимог Державних стандартів базової та 

повної загальної середньої освіти робочий навчальний план містить усі навчальні 

предмети інваріантної складової.  

Навчальний план створює передумови для здобуття повноцінної освіти всіма 

учнями з урахуванням державних вимог, регіонально-національних особливостей, 

місцевих запитів та потреб особистості. Особлива увага приділяється вивченню 

учнями гімназії української мови, вітчизняної історії, опануванню іноземними 

мовами та поглибленому вивченню математики. 

Освітній процес у Вараській гімназії організовується в межах навчального року, 

що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів 

і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Школа працює за п’ятиденним 

робочим тижнем, вихідні дні - субота і неділя. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» тривалість уроків в 5-11класах –  

45 хвилин. 

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та 

режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, 

передбаченого робочим навчальним планом. 

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 

календарних днів. 

За погодженням з управлінням освіти визначено таку структуру  

2021/2022 навчального року: 

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2021 року;  



2 

 

ІІ семестр - з 10 січня по 03 червня 2022 року; 

канікули встановити у такі орієнтовні терміни: 

осінні: з 23 жовтня по 31 жовтня 2021 року; 

зимові: з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року; 

весняні: з 23 березня по 27 березня 2022 року. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. Відповідно до 

статті 12 Закону України «Про освіту» навчальний рік закінчується проведенням 

державної підсумкової атестації випускників основної та старшої школи, яка  

може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством. 

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється 

без конкурсу, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, згідно Закону «Про повну загальну середню освіту» (Розділ ІІ, 

ст. 8 п.2, ст. 9 п.2) 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно 

до нормативів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 зі змінами, внесеними наказом від 17.08.2012 №921 та від 

08.04.2016 № 401. 

В гімназії функціонує 14 класів, в яких навчається 314 учнів. Середня 

завантаженість 22,4 учні. 

За основу навчального плану гімназії взято Типові навчальні плани, перераховані 

у листі Міністерства освіти і науки № 063-7622 від 17.07.18 року: 

5 – 9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018, №405. 

10-11 класи - за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів III ступеня, затвердженими наказами МОН України від 20.04.2018 року, 

№406, №408.№464 від 31.03.2020року. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до 

вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСан ПІН 5.5.2.008-01. Години фізичної 

культури в 5-11 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження. 

Базова середня освіта – це другий рівень повної загальної середньої освіти, 

який відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій, 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. 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 
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затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 

405) з навчанням українською мовою. 

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, 

визначає: загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати 

навчання учнів. рекомендовані форми організації освітнього процесу та 

інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 - 9 класів закладів 

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: 

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, 

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, 

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, 

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, 

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. 

Варіативна складова використана на: 

1) підсилення предметів інваріантної складової, які використовуються на 

вивчення тем, передбачених навчальною програмою профільного рівня та з 

поглибленим вивченням. У такому разі розподіл годин на вивчення відповідної 

теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. 

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором 

закладу освіти чи його заступником; 

2) запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану 

закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування. 

3) проведення групових та індивідуальних занять, консультацій, що проводяться 

для окремих учнів чи груп учнів. 

Відповідно до структури навчального процесу у Вараській гімназії створені класи 

ранньої спеціалізації (5-7 класи), допрофільні філологічні 8-А, 9-А  і допрофільні 

математичні 8-Б, 9-Б. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» 

у закладі сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, 

кадрового забезпечення. У 5-7-х класах одним із варіативних модулів, крім різних 

видів спорту, впроваджується вивчення варіативного модуля «Хореографія», як 

складової частини наповнення предмета «Фізична культура». 

У 8-9 класах години інваріантної частини з фізичної культури перерозподілені у 

бік зменшення на 1 годину для вивчення таких предметів:  
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8-А клас – англійська мова (1 год.), 

8-Б клас – геометрія (1 год.), 

9-А клас – англійська мова (1год.) 

9-Б клас – геометрія (1год.). 

Варіативна складова Типових планів використовується на вивчення предметів 

інваріантної складової та на запровадження факультативів та курсів за вибором, 

що розширюють спеціалізацію закладу та світоглядне спрямування. На прохання 

учнів і батьків години варіативної частини  (додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної частини)  розподілені таким чином: 

5-А – англійська мова(0,5 год.), 

5-Б – англійська мова (0,5 год.), 

6-А – англійська мова(1 год.), українська мова (1 год.), 

6-Б – англійська мова (1 год.), українська мова (1 год.), 

7-А – українська мова (0,5 год.), 

7-Б – українська мова (0,5 год.), 

8-А – англійська мова (2 год.), 

8-Б – алгебра (Згод), англійська мова(1 год.), 

9-А – англійська мова (2 год.), 

9-Б – алгебра (3 год.). 

Курси за вибором: 

5-А – польська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), 

5-Б – польська мова (1 год.), російська мова (1 год.), 

6-А – польська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), 

6-Б – польська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), 

7-А – російська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), 

7-Б – польська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), 

8-А – німецька мова (1 год.), 

9-А – німецька мова (1 год.). 

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне 

навчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників 

у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і 

здібності. 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи 

до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої 

освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: 

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, 

для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. 

Профільне навчання у гімназії здійснюється за такими основними профілями:  

 профіль іноземної філології - 10-А, 11 -А;  

 математичний профіль - 10-Б; 11-Б 
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Відповідно до профілю вивчення математики та англійської мови за основу 

навчального плану взяті наступні таблиці – у 10-11-х класах Наказ 1493,  

таблиця 2,3. 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної частини: 

10-А – англійська мова (4 год.), німецька мова (1 год.), 

10-Б – математика (6 год.), 

11-А – українська мова (1 год.), англійська мова (4 год.), німецька мова  

(1 год.), геометрія (1 год.), 

11-Б - українська мова (1 год.), математика (6 год.). 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку учень обирає одночасно два предмети в 10 і 11 класах 

(у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться 

між двома обраними предметами). Таким чином, у 2021/2022 навчальному році на 

вивчення вибірково-обов’язкових предметів  години розподілено таким чином:    

10-А – інформатика (1,5 год.), технології (1,5 год.), 

10-Б – інформатика  (1,5 год.), технології (1,5 год.), 

11-А – інформатика (1,5 год.), технології (1,5 год.), 

11-Б – інформатика (1,5 год.), технології (1,5 год.). 

Факультативи: 

5-А – українська мова(1 год.), 

5-Б – християнська етика (1 год.), 

6-А – трудове навчання (1 год.), 

6-Б – трудове навчання (1 год.), 

7-А – біологія (1 год.), хімія (0,5 год.), 

7-Б – біологія (1 год.), хімія (0,5 год.), 

8-А – німецька мова (1 год.), польська мова(0,5 год.),  

8-Б – польська мова(0,5 год.), 

10-А – математика (1 год.), німецька мова (1 год.), 

10-Б – географія (1 год.), програмування (1 год.), 

11-А – українська (1 год.), німецька мова (1 год.). 

11-Б – англійська мова (1 год.), програмування(1 год.) 

Варіативна та інваріантна складові навчального плану обговорено та 

схвалено на засіданні педагогічної ради від 30.08.2021 року протокол № 01.                                       
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