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І. Загальні засади 

Тип закладу – гімназія 
 

Орієнтовна кількість класів:1(5)-5(9) кл. – 11; 6(10)-7(11) кл. – 3 
 

Орієнтовна кількість учнів:   1(5)-5(9) кл.  – 308; 6(10)-7(11) кл.  – 85 
 

Режим роботи закладу: 

- мова навчання – українська; 

- режим  навчання – п’ятиденний; 

- початок занять – о 8.30 годині; 

- тривалість уроків у основній та старшій школі відповідно до статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту»; 

- тривалість перерв відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній 

навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

N 778). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України „Про загальну середню освіту”. 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після 

основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом. 

Поглиблене вивчення окремих предметів за вибором учнів та батьків 

згідно з рішенням педагогічної ради  та ради Первомайської гімназії 

(протокол №3 від 21.04.2017 ) буде здійснюватись у таких класах: 
  

Клас Предмети 

4(8)-А Українська мова  

5(9)-А Українська мова  

5(9)-Б Історія України  

  

Профільне навчання 6(10) – 7(11)-х класах за вибором учнів та батьків згідно 

з рішенням педагогічної ради  та ради Первомайської гімназії  (протокол №3 

від 21.04.2017) буде здійснюватись шляхом диференціації навчального 

процесу.  
 

Клас  Напрям  Профіль  

6(10)-А  

 

філологічний українська філологія 

6(10-Б)   

 

суспільно-гуманітарний історичний 

7(11-А) 

(І група) 

філологічний українська філологія 

7(11-А) 

(ІІ група) 

суспільно-гуманітарний економічний 

 



Робочий навчальний план Первомайської гімназії Первомайської 

міської ради Миколаївської області на 2017/2018 навчальний рік розроблений 

на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

чинних Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад. 

        Робочі навчальні плани складено:  

- для 5-9-х класів –  за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, 

зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013№ 551;  

- для  10-11-х  класів  -  за Типовими  навчальними  планами для   

загальноосвітніх  навчальних  закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 року № 834, додатки 1,8,9,23. 

    До робочих навчальних планів внесено зміни відповідно до наказу МОН 

України № 855 від 07.08.2015 «Про внесення змін до Типових навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів». 

    Друга іноземна /мова національних меншин ( російська) вивчається з 1(5) 

класу: 

у 1(5)-х класах – російська; 

у 2(6)-х класах - російська: 

у 3(7)-х класах - російська; 

у 4(8)-х класах - російська; 

у 5(9)-х класах - російська; 

у 6(10)-А класі - російська; 

у 7(11)-А класі -  російська. 

 

ІІ. Розподіл годин інваріантної та варіативної складових 

Робочий навчальний план Первомайської гімназії Первомайської 

міської ради Миколаївської області  охоплює інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені 

години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, 

упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та 

індивідуальних занять. 

Повноцінність загальної   середньої   освіти   забезпечується реалізацією 

як інваріантної,  так і варіативної частин робочого навчального плану. З 

метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено 

викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими 

навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі. 

 

Додатковий час використано на поглиблене вивчення окремих 

предметів, профільне навчання:  

Клас  Назва предметів, 

на які збільшено час  

(кількість годин) 

Назва предметів, 

на які зменшено час 

 (кількість годин) 

4(8) -А Українська мова 2+1 - 



5(9)-А Українська мова 2+1 - 

5(9)-Б Історія України 1,5+1 - 

6(10)-А  
(профіль 

української 

філології) 

Українська мова 1+3 

Українська література 2+2 

Зарубіжна література 1+2 

- 

6(10)-А 
(історичний 

профільь) 

Українська мова 1+1 

Зарубіжна література 1+1 

Історія України 1,5+2,5 

Всесвітня історія 1+2 

- 

7(11)-А  
(група 

профілю 

української 

філології) 

Українська мова 1+3 

Українська література 2+2 

Світова література 1+2 

- 

7(11)-А 
(група 

економічного 

профілю) 

Українська мова 1+1 

Економіка  1+2  

Алгебра 2+2 

Геометрія 1+1 

 

- 

Варіативна складова навчального плану передбачає в кожному класі 

навчальні години, доцільне використання яких сприяє формуванню власного 

«обличчя» гімназії, робить акцент на її самобутності. Використано додаткові 

години на навчальні предмети:  

Клас Предмет Кількість годин 

1(5)-А образотворче мистецтво 1 

1(5)-Б образотворче мистецтво 1 

2(6)-А образотворче мистецтво 1 

2(6)-Б образотворче мистецтво 1 

2(6)-В образотворче мистецтво 1 

3(7)-А образотворче мистецтво 1 

3(7)-Б образотворче мистецтво 1 

6(10)-А російська мова 1 

6(10)-Б російська мова 1 

7(11)-А російська мова 1 

 

Курси за вибором та факультативи:  

  

Класи Назва курсів 

4(8)-А Польська мова ( 1 година) 

2(6)-і Німецька мова 

5(9)-А Християнська  етика (1година) 

1(5)-і, 2(6)-і, 3(7)-і Шкільна риторика (по 0,5 годин) 

5(9)-Б Основи споживчих знань (1 година) 

4(9)-Б Громадянська освіта (1 година) 

2(6)-3(7)-і Логіка (по 1 годині) 

5(9)-Б Основи науково-дослідницької 

діяльності (1 година) 



4(8)-Б Європейські студії (1 година) 

4(8)-Б Основи психології (1 година) 

5(9)-А Формування здорового способу життя 

та профілактика ВІЛ/СНІДу ( 1 година) 

 7(11)-А(група 

економічного профілю) 

Кроки до порозуміння ( 1 година) 

6(10)-Б (історичного 

профілю) 

Фінансова грамотність ( 1 година) 

6(10)-А, 7(11)-А (група фі 

лологічного профілю) 

Орфографічний практикум (по 0,5 

годин) 

6(10)-А, 7(11)-А (група фі 

лологічного профілю) 

Практикум із синтаксису української 

мови (по 0,5 годин) 

       Факультативні заняття, внесені до робочого навчального плану, складено 

з урахуванням інтересів, потреб учнів та заяв батьків, а також рівня 

кадрового та навчально-методичного забезпечення закладу. 

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану 

враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного 

учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього 

показника.  

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з 

урахуванням санітарно-гігієнічних норм. 

Години фізичної культури в 5–11-х класах не враховується при 

визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено наказами 

МОН України від 01.03.2004  № 162, від 29.11.2005  № 682, від 07.05.2007 

№ 357.  

 

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами 

«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» - 1(5) – 3(7)-і класи; 

«Мистецтво» - 4(8)-5(9)і  класи. 

Освітня галузь «Технології» в 1(5) – 5(9)-х класах реалізується через 

предмет «Трудове навчання», в 6(10) – 7(11)-х класах через предмет 

«Технології»  

Предмет «Трудове навчання» реалізується варіативними модулями: 
 

Клас  Назва модуля  

«Обслуговуючі види праці» 

Назва модуля  

«Технічні види праці» 

5 Технологія виготовлення 

м’якої іграшки 

Технологія ажурного випилювання 

Технологія виготовлення 

виробів з бісеру на дротяній 

основі 

Технологія виготовлення дерев’яної 

іграшки 

6 Технологія виготовлення 

народної ляльки 

- 

Технологія виготовлення 

виробів з текстильних і 

- 



нетканих матеріалів 

7 - Технологія обробки деревини 

- Технологія електротехнічних робіт 

8 Технологія оздоблення одягу Технологія токарної обробки 

деревини 

Технологія виготовлення 

виробів з лози 

Технологія мозаїки по дереву 

(маркетрі) 

9 Технологія виготовлення 

виробів з лози 

Проектування та виготовлення 

комплексного виробу 

 

Предмет «Технології» реалізується варіативними модулями : 

Клас  Назва модуля 

 

10 Технологія виготовлення листівок 

11 Технологія дизайну предметів інтер’єру 

 

Предмет «Фізична культура» реалізується варіативними модулями: 

Клас  Назва модуля  

 

5-11 

Футбол 

Баскетбол 

Гімнастика 

Волейбол 

Легка атлетика 

 

 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказами  Міністерства освіти і 

науки від 20.02.2002 № 128, від17.08.2012 № 921. 

          При вивченні інформатики на групи поділяються всі класи з 1(5) по 

7(11) на пропорційній основі, при вивченні фізичної культури на групи 

поділяється 7(11) - А клас на гендерній основі. 

 


