
Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану II - Ш ступенів Саївського НВК: 

Саївської ЗОШ І-ІІІ ступенів-Саївського ДНЗ 

на 2017-2018 навчальний piк 

 

                 Робочий навчальний план ІІ-ІІІ ступенiв розроблено на ocнoвi 

Типових навчальних планiв 

основної та старшої школи з україською мовою навчання( для учнів 5-9 класів  

- Типові  навчальні плани, затверджені наказом  MОНмолодьспорту  вiд 03. 04. 

2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), зі 

змінами згідно з  наказом МОН України від 12.12.2014  р.  №1465;  для 10-11 

класів – Типові навчальні плани, затверджені наказом МОН України від 

27.08.2010 року №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 року №657. 

             Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується проведенням  

підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів 25 травня. Початок 1 

семестру-1 вересня, закінчення-29 грудня. Початок ІІ семестру -  15 січня 2018 

року, закінчення – 25  травня 2018 року. Протягом навчального року 

проводяться канікули: осінні з 28 жовтня по 05 листопада 2017 року, зимові з 

30 грудня по 14 січня 2018 року, весняні з 31 березня  по 08 квітня 2018 року.  

     Навчальні екскурсії для учнів 5-8,10  класів організовуються відповідно до 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2008 року № 1\9-61 та проводяться протягом навчального року( рішення 

педагогічної ради, протокол № 1 від 31.08.2017 року). 

          Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 14.02.2015 року за №157/26602) державна підсумкова атестація 

проводиться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.            

              

     Робочий навчальний план зорiєнтований на роботу основної та старшої 

школи за 5-денним навчальним тижнем. Кiлькiсть класiв основної школи - 4, 

старшої -1. 

Освiтня галузь ,,Мови i лiтератури" реалiзується через викладання 

предметiв: 

Українська мова – Українська мова 5-9 кл. Програма для загальноосвітніх 

закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №408) та за 

Програмою для  загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Укр.мова. 



затверджено Міністерством освіти і науки України наказ від 28.10.2010 №102 зі 

змінами. затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 №826 та за 

пiдручниками: 

5 клас - Українська мова (С.Я.Єрмоленко, В.Т. Сичова), 

6клас – Українська  мова (С.Я.Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук), 

7 клас – Українська  мова ( Заболотний О.В., Заболотний В.В.), 

8 клас - Рiдна мова (Заболотний О.В., Заболотний В.В. ) 

9 клас - Українська мова ( О.М. Авраменко) 

10клас - Українська мова 11 клас  ( О.В.Заболотний, В.В. Заболотний) 

11клас - Українська мова 11 клас  ( О.В.Заболотний, В.В. Заболотний) 

Українська лiтература – за програмою: Українська література 5-9кл. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013 зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 та за  

програмою:Укр.літ.10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджено Міністерством освіти і науки України від28.10.2010 

№1021 зі змінами затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826. 

5 клас - Українська лiтература (Авраменко О.М.), 

6 клас - Українська лiтература (Авраменко О.М.), 

7 клас - Українська лiтератyра (Авраменко О.М.), 

8 клас - Українська лiтература (Авраменко О.М.), 

9 клас - Українська лiтература ( Авраменко О.М.); 

10 клас – Українська література (Авраменко О.М.,Пахаренко В.І.) 

1 1 клас - Українська лiтература (Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

Англiйська мова - за програми: «Навчальні програми з іноземних мов для  

загальноосвiтнiх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5 – 9 класи», Київ .,2017р. «Навчальні програми з 

іноземних мов для  загальноосвiтнiх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл 

із поглибленим вивченням іноземних мов 10 – 11 класи», Київ .,2017р. 

5 клас - ENGLISH ( Карп’юк О.Д.) 

6 клас- ENGLISH ( Карп’юк О.Д.) 

7 клас- ENGLISH  ( Карп’юк О.Д.) 

8 клас- ENGLISH  ( Карп’юк О.Д.) 

9 клас-ENGLISH  ( Карп’юк О.Д.) 

10-11 клас- Англ. мова ( Карп’юк О.Д.) 

Зарубіжна  лiтература в 5-9 класах здійснюватиметься  за програмою: Світова 

література.  5 - 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –

К.:Видавничий дім  «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 

07.06.2017 №804.   та Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10 - 

11 класи «Світова література»  (Затверджено Міністерством освіти і науки 

України від 28.10.2010 №1021). 



 пiдручниками: 

5 клас -Світова лiтература  (О.М.Ніколенко ) 

6 клас – Світова лiтература  (О.М.Ніколенко ) 

7 клас – Зарубіжна  лiтература (О.М.Ніколенко ) 

8 клас - Зарубiжна лiтература (Є.Волощук, О.Слободянюк) 

9 клас - Зарубiжна лiтература ( I.Л.Столiй, О.М.Ніколенко) 

10 клас - Світова лiтература  (Ю.І. Ковбасенко) 

l1 клас - Світова лiтература  (Ю.І. Ковбасенко) 

Освiтня галузь,,Суспiльствознавство" реалiзується через викладання таких 

предметiв: 

Історiя України  - Оновлені  програми для учнів  5 – 9 класів: «Історія України. 

Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені 

наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 

5 клас – Історія України( Вступ до історії України)  (В.Власов) 

6 клас - Iсторiя стародавнього cвітy ( iнтегрований курс) (Домбровський) 

7 клас - Iсторiя України ( Ю.Ю.Свiдерський, Т.В.Ладиченко...) 

8 клас - Iсторiя України ( О.В. Гісем) 

9 клас - Iсторiя України ( С Ф.Турченко ) 

10 клас – Історія України ( Кульчицький С.В) 

1l клас - Новiтня iсторiя України ( О.І. Пометун, Н.М, Гупан) 

Всесвiтня iсторiя – Оновлені  програми для учнів  5 – 9 класів: «Історія 

України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 

класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826 

та за підручниками: 

6 клас - Iсторiя стародавнього cвітy ( iнтегрований курс) (О.Г.Бандровський) 

7 клас – Всесвітня історія. ( Пометун О.І.,Малієнко Ю.Б.) 

8 клас - Всесвiтня iсторiя. Новий час ХV - ХVIII столiття. (С.В. Дячков) 

9 клас - Всесвiтня iсторiя (О.В. Гісем) 

10 клас – Всесвітня історія ( Полянський П.) 

11 клас - Всесвiтня iсторiя. Новітні часи (Т.В.Ладиченко) 

Правознавство ( практичний курс) - програми: для 9-го класу «Навчальна 

програма з основ правознавства», для 10-го класу – «Правознавство» (рівень 

стандарту) ( 35 год.);  та пiдручниками : 

9 клас - Правознавство ( практичний курс) ( О.I.Пометун, Т.О.Гемех) 

10 клас- Правознавство(Гавриш С.) 

Освiтня галузь ,,Естетична культура" реалiзується через викладання таких 

предметiв: 

музичне мистецтво - за програмою: Навчальна програма «Мистецтво 5-9 кл.» 

автори: Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська та за пiдручниками: 



5 клас – Музичне мистецтво (Масол Л.М..) 

б клас - Музичне мистецтво ( Масол Л.М.) 

7 клас - Музичне мистецтво (Кондратова Л.Г.) 

образотворче мистецтво за програмою:  Навчальна програма «Мистецтво 5-9 

кл.», автори: Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська  та за пiдручниками: 

5 клас - Образотворче мистецтво (С.М. Железняк) 

б клас - Образотворче мистецтво (С.М. Железняк) 

7 клас - Образотворче мистецтво (Рубля Т.Є.) 

мистецтво  – за програмою: Навчальна програма «Мистецтво 5-9 кл.» автори: 

Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська та  за пiдручниками  для 8- 9 класів Н.В. 

8 клас – Мистецтво (Масол Л.М.) 

9 клас – Мистецтво (Масол Л.М.) 

10-11 клас- за програмою Л.М.Масол, Н.Є Миропольська… та підручником 10 

клас - Л.В. Климова, 11клас – Н.В. Назаренко. 

Освiтня галузь,,Математика" реалiзується через викладання предметiв: 

Математика.Аалгебра та геометрiя. Навчання здiйснюється за такими 

програмами :  оновлена навчальна програма ЗНЗ 5 – 9 класи М.I.Бурда, 

Г.В.Апостолова, В.Г.Бевз та за програмою для загальноосвітніх навчальних 

закладів для10 -11 класів Бурда М.І., Глобін О.І. та ін.. та пiдручниками: 

5 клас - Математика (А.Г.Мерзляк. Полонський В.Б ), 

6 клас - Математика ( А.Г.Мерзляк ,Полонський В.Б), 

7 клас - Алгебра (Мерзляк А.Г ,Полонський В.Б), 

Геометрiя (Мерзляк А.Г. Полонський В.Б) 

8клас - Алгебра (О.Я.Бiлянiна). 

Геометрiя ( Г.В.Апостолова) 

9 клас - Алгебра (Мерзляк А.Г. Полонський В.Б) 

Геометрiя ( Г.В.Апостолова) 

 10 клас –Алгебра ( Мерзляк А.Г.) 

Геометрiя ( Біляніна О.Я. ) 

11 клас –  Алгебра( Мерзляк А.Г.) 

Геометрія  ( Бевз Г.П.) 

Освiтня галузь,,Природознавство" реалiзуеться через предмети: 

Хiмiя – за оновленою  програмою 7-9 класи», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; 10 - 11 класи за 

програмами  для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів ,   наказ 

МОН  України №1021 від 28.10.10 року зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 14.07.2016 року № 826  ( рівень стандарту) та  пiдручниками: 

7 клас - Хiмiя ( Ярошенко О.Г.) 

8 клас - Хiмiя ( Ярошенко О.Г.) 

9 клас - Хiмiя ( Ярошенко О.Г.) 

10 клас – Хімія ( Попель П.П.) 



11 клас - Хiмiя ( Величко Л.П.) 

Бiологiя - за оновленою  програмою 7 - 9 класи , затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; 10 - 11 класи за 

програмами  для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів ,   наказ 

МОН  України №1021 від 28.10.10 року зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 14.07.2016 року № 826  ( рівень стандарту)  за підручниками: 

5 клас – Природознавство ( Ярошенко О.Г.) 

6 клас – Біологія ( Костіков І.Ю.) 

7 клас - Бiологiя ( Остапченко Л.І.) 

8 клас - Бiологiя ( Соболь В.І.) 

9 клас - Бiологiя ( Шаламов Р.В. ) 

10 клас – Біологія ( Межерін С.В.) 

11 клас - Бiологiя ( Балан П.І.) 

Фiзика- за  оновленою програмою 7- 9класи, автори: О.Ляшенко, О.i.Бугайов..., 

10- 11 класи за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів  ,   наказ 

МОН  України №1021 від 28.10.10 року зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 14.07.2016 року № 826 пiдручниками: 

7 клас - Фiзика ( Бар’яхтар В.Г. ) 

8 клас - Фiзика ( Бар’яхтар В.Г.) 

9 клас - Фiзика (Бар’яхтар В.Г) 

10 клас – Фізика(Бар’яхтар В.Г) 

11 клас - Фiзика (Т.Засєкіна, Д.Засєкін) 

Астрономiя - за програмою I.А.Климишина та за пiдручником для 11 

класу,,Астрономiя'' (М.П.Пришляк) . 

Географiя – за оновленою  програмою 6-9 класи, класи , затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;   та підручниками 

6 клас - Географiя.( В.М.Бойко ) 

7 клас - Географiя  (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) 

8 клас  - Географiя (Бойко В.М.) 

9 клас - Географія( В.М.Бойко) 

10 клас – Географія ( Пестушко В.Ю.) 

Екологiя – за програмою Л.П.Царик.П.Л,Царик,І.М, Вітенко  та запiдручником 

10 клас - Основи екології (I.Ф.Радiонова) 

Освiтня галузь,,Технологiї'' реалізується через предмети: 

 Трудове навчання - за програмою 5 – 9 кл( оновлена), затверджена МОН 

України від 07.06.2017. , 10-11 класи – «Технології.10-11 класи» ( 

авт.:А.Терещук та ін..) 

підручниками: 

5 клас - Трудове навчання (Сидоренко В.К) 

6 клас - Трудове навчання (Б.М.Терещук) 



7 клас - Трудове навчання (Ходзицька І.Ю. – для дівчат), Трудове навчання         

( Терещук Б.М. – для хлопців) 

8 клас - Трудове навчання. Технічні види праці (Б.М.Терещук) 

9 клас - Трудове навчання. Технічні види праці (Т.С. Мачача) 

10-11 клас- Технології ( Коберник О.М.) 

Iнформатика - за програмою 10- l l класи та за оновленою  програмою  5-9 

класи. Автори І.О.Завадський …та за підручниками 

5 клас – Інформатика ( Ривкінд Й.В.) 

6 клас – Інформатика ( Ривкінд Й.В.) 

7 клас – Інформатика ( Морзе Н.В.) 

8 клас – Інформатика ( Ривкінд Й.Я.) 

9 клас - Iнформатика ( Ривкінд Й.Я.) 

10 клас – Інформатика (Ривкінд Й.В.) 

11 клас - Iнформатика. Базовий курс (Ривкінд Й.В.) 

освiтня галузь " Здоров'я i фiзична культура" реалiзується навчальними 

предметами: 

фiзична культура, основи здоров'я,  медико-санітарна  підготовка. 

основи здоров'я – за оновленою  програмою 5 - 9 класи, автор Т.Є.Бойченко та 

за пiдручниками: 

5 клас – Основи здоров’я  ( Т.Є.Бойченко) 

6 клас - Основи здоров'я ( Т.Є.Бойченко) 

7 клас - Основи здоров'я ( Бойченко Т.Є. ) 

8 клас - Основи здоров'я (Бех І.Д.) 

9 клас - Основи здоров'я (  Бойченко Т.Є.) 

Фiзична культvра - за  оновленою програмою 5-9 класи, автори Т.Ю.Круцевич , 

10 -1 1 класи, автор Т.Ю.Круцевич…. 

5-6 клас - Фiзична культура (В.М.Єрмолова) 

Медико – санітарна підготовка - за програмою Захист Вiтчизни 

10-11 класи, автори В.М. Малецький. А.М. Бахтін… та за підручником 10-11 кл 

К.О, Пашко та М.Герасимів. 

 

 

Директор                                                               Г.І. Гайдук 


