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Пояснювальна записка

Навчальний план Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Черкаської міської ради Черкаської області розроблено на основі Освітньої
програми школи, враховуючи основні вимоги Законів України «Про освіту»,
’’Про загальну середню освіту”. Вони зорієнтовані на роботу за 5-денним
навчальним тижнем. В школі 21 клас, кількість учнів 538.

Навчальні плани на 2019/2020 навчальний рік складено згідно:
• для 1-2-х класів - за Типовим навчальним планом з навчанням 

українською мовою під керівництвом Р.Б. Шияна, затвердженим 
Колегією МОН України 22 лютого 2018р. (дод.1)

• для 3-4 класів - ти Типовими навчальними планами, затвердженими 
наказом МОН України від 20.04.2018р. № 407 (табл. 1)

® для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами, 
затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (табл. 
10, табл.8);

• для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами, 
затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018р. № 408 
(табл. 1,2,3).

В школі працюють:
1. Класи з поглибленим вивченням предметів:

8ф - поглиблене вивчення української мови та літератури
9м - поглиблене вивчення математики

2. Профільні класи:
10А - з вивченням двох іноземних мов;
11Б - біолого-хімічний;

Варіативна складова навчального плану використана на:
ХОРЕОГРАФІЯ. Курс за вибором «Хореографія» впроваджено з метою 

сприяння естетичному і фізичному розвиткові молодого покоління.
УРОКИ СТІЙКОГО РЗВИТКУ. МОЯ ЩАСЛИВА ПЛАНЕТА. Основна 

ідея курсу полягає у реалізації в навчально-виховному процесі основних 
принципів стійкого розвитку - забезпечення діалектичного взаємозв’язку між 
загальнолюдськими цінностями та поведінкою особистості; активності суб’єкта 
і поліпотребнісної мотивації до діяльності у відповідному напрямі; доступності 
завдань, що їх ставлять перед учнями; єдності змісту освіти із повсякденним 
життям дітей. Він передбачає досягнення, що їх ставлять перед учнями; єдності 
змісту освіти із повсякденним життям дітей. Він передбачає досягнення у



звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів змін, спрямованих на 
раціональне ставлення до використання ресурсів планети та їх свідоме 
заощадження. Курс спрямований на формування в учнів екологічно активної 
позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного 
розвитку суспільства, позитивного сприймання майбутнього. Він є складником 
наскрізної системи шкільних предметів під назвою «Уроки для стійкого 
розвитку», що запроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах 
першого і другого ступеня.

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ. Метою курсу за 
вибором «Християнська етика в українській культурі» є сприяння духовно- 
моральному розвиткові дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, 
до України через ознайомлення з національними культурними, надбаннями; з 
Християнськими моральними чеснотами, які водночас глибоко виявляються в 
українській культурі і за своєю суттїо є загальнолюдськими.

Факультативи для школи ІІ-ІІІ ступеня:
Факультатив «Православні традиції українського народу» введено з 

метою етичного та естетичного виховання учнів на кращих взірцях 
православної української традиції, духовного відродження української родини, 
активізації творчої діяльності учнів та патріотичного виховання школярів.

Факультатив «Рідний край» введено з метою розширення, поглиблення і 
систематизації знань учнів про природу, населення, господарство своєї області. 
Реалізація курсу дає можливість вчити учнів вести краєзнавчу пошукову та 
дослідницьку діяльність з використанням знань як з географії, так і з історії, 
біології, літератури та інших предметів, навчати учнів узагальнювати і 
оформляти результати власних досліджень, усвідомлювати особисту 
причетність до подій, що відбуваються в навколишньому середовищі та в 
суспільстві свого краю Черкащини.

Факультатив «Практичне право» введено з метою забезпечення умов для 
формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної 
поведінки учнів, сприяння формуванню у дітей фундаментальних цінностей: 
таких як права та свободи людини і громадянина, демократія, активна 
громадянська позиція та інші, що складають основу демократичної правової 
держави і громадянського суспільства в Україні.

Факультатив «Розв’язання задач з хімії» введено з метою забезпечення 
поглиблення та розширення знань про практичне застосування неорганічних 
речовин у повсякденному житті людини, для формування екологічного стилю 
мислення та поведінки, набуття навичок самоосвіти. Створення умов для 
самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як 
до можливої галузі майбутньої професійної діяльності.



Факультатив «Рівняння в курсі алгебри» введено з метою поглиблення та 
розширення змісту предмета, орієнтованого на удосконалення навичок 
пізнавальної, організаційної діяльності, вміння застосовувати теоретичні знання 
на практиці, з метою професійного самовизначення.

Метою факультативу «Стилістика української мови» є розширення знань 
про такі лінгвістичні поняття, факти і закономірності, які забезпечують 
необхідні для учнів обсяг знань з української мови, вироблення в учнів 
граматичних, правописних умінь і навичок, необхідних при здачі державної 
підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Основною метою програми «Основи сім’ї» є особистісний розвиток 
учнів, іормування в них життєвої, соціальної, громадянської компетентностей з 
питань шлюбу, сім’ї та батьківства; підвищення цінності любові як базового 
почуття, що сприяє розбудові гармонійних сімейних (чоловічо-жіночих і 
дитячобатьківських) стосунків '*



Таблиця 10
Перелік навчальних програм 

на варіативну складову 
робочого навчального плану

№ п/п Назва програми

Факультативи, 
курс за 

вибором, 
спецкурс, 

гурток

Клас 
(профіл 

ь)

к-
сть 

годи 
н

к- 
сть 
год.
за 

прог

Державна, 
авторська 

(П.І.П. автора)

Видавництво, рік, ким 
затверджена (для 

авторських)

1. Хореографія Курс за вибором 1-4 1 35 Тараканова 
А.А.

Лист ІІТЗО від 05.03.2014 №
14.1/12-Г-317

2.

Християнська 
етика в 

українській 
культурі

Курс за вибором 2 1 35
Ігумен Лонгін 

(Чернуха), 
Бєлкіна Є.

Лист ІІТЗО від 10.07.13 №
1/11-11280

3.

Уроки стійкого 
розвитку. Моя 

щаслива 
планета.

Курс за вибором 3 1 35

О.І. Пометун, 
А.Д.

Цимбалару, 
О.В.

Онопрієнко, 
І.В.

Андрусенко

Схвалено для використання 
у ЗНЗ )від 06.03.2014р. № 
14.1/12-Г-341)

4. * Географія 
рідного краю Факультатив 5 1 35 І.С. Кравченко

Л.П.Кумечко

Наказ № 732 від 02.10.2013 
департаменту освіти та 
гуманітарної політики
Черкаської міської ради

5.

Православні 
традицї 

українського 
народу

Факультатив 5 1 35 І.Д. Штепа

Наказ № 544 від 05.10.2016 
департаменту освіти та 
гуманітарної політики
Черкаської міської ради

6. Практичне право Факультатив 8 1 35 Штепа І.Д.

Наказ № 544 від 05.10.2016 
департаменту освіти та 
гуманітарної політики
Черкаської міської ради

7. Рівняння в курсі 
Алгебри Факультатив 11 0,5 35 Державна

Збірник програм, курсів за 
вибором та факультативів з 
математики. Схвалено
науково-методичною 
комісією з математики НМР 
з питань освіти МОН 
України (протокол № 4 від 
24.06.2010)

8. Основи сім’ї факультатив 10 1 35 Буковинський 
А.Й.

Програма факультативу для 
ЗНЗ (схвалено науково- 
методичною комісією МОН 
(лист «Інститут модернізації 
змісту освіти МОН № 
22.І/12-Г-999 від
19.11.2018р.)

9.
«Стилістика 
української 

мови»
Факультатив

.... .

10,11 0,5 35 Авраменко
О.М.

Програма факультативного 
курсу «Стилістика
української мови. 10-11 
класи». Авраменко О.М., 
Чукіна В.Ф. - К.: Грамота, 
2008 (Лист ІІТЗО від 
03.07.2017 № 21.1/12-Г-314)

! її
Директор школи У

/7л <-Л?



Таблиця 11

Перелік навчальних програм
для учнів Черкаської загальноосвітньої школи І ступеня № 7

Черкаської міської ради Черкаської області
(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ 
п/п

Назва навчальної програми

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 2-4 класів

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів 2-4 класи

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

5. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

6. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів 1-4 класи

7. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів 1-4 класи

8. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

9. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

10. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

11. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1-4 класи

12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

13. Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти 
(під керівництвом Р.Б. Шияна)



Таблиця 12

Перелік навчальних програм
для учнів Черкаської загальноосвітньої школи II ступеня № 7

Черкаської міської ради Черкаської області
(затверджені наказом МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ 
п/п

Назва навчальної програми

14. Українська мова
15. Українська література
16. Біологія
17. Всесвітня історія
18. Г еографія **•
19. Зарубіжна література
20. Інформатика
21. Історія України
22. Математика
23. Мистецтво
24. Основи здоров’я
25. Природознавство
26. Трудове навчання
27. Фізика
28. Фізична культура
29. Хімія
зо. Іноземні мови



Таблиця 13

Перелік навчальних програм
для учнів Черкаської загальноосвітньої школи III ступеня № 7

Черкаської міської ради Черкаської області
(затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 81407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ 
п/п

Назва навчальної програми Рівень вивчення

1. Українська мова Рівень стандарту
2. Біологія і екологія Профільний рівень

3. Всесвітня історія Рівень стандарту

4. Географія '* Рівень стандарту

5. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту

6. Зарубіжна література Рівень стандарту

7. Захист Вітчизни Рівень стандарту

8. Інформатика Рівень стандарту

9. Історія: Україна і світ (інтегрований курс) Рівень стандарту

10. Математика (алгебра і початки аналізу та 
геометрія)

Рівень стандарту

11. Технології Рівень стандарту

12. Українська література Рівень стандарту

13. Фізика і астрономія (авторський колектив 
під керівництвом Ляшенка О. І.)

Рівень стандарту

14. Фізична культура Рівень стандарту

15. Хімія Профільний рівень

16. Іноземні мови Рівень стандарту
17. Біологія та екологія Рівень стандарту
18. ХІМІЯ Рівень стандарту
19. Іноземні мови Профільний рівень


