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Бояни 



Пояснювальна записка 
до  робочого навчального плану  

Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Боянської сільської ради  

на 2017/2018 навчальний рік 

 

І. Загальні засади 

Робочий навчальний план Боянської загальноосвітньої  І-ІІІ ступенів 

Боянської сільської ради на 2017/2018 навчальний рік розроблено на 

виконання ст.15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,  законів 

України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

Державного стандарту початкової загальної освіти для 1-4-х класів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 

року № 462, Державного стандарту базової  і повної  загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392, Державних санітарних правил і норм  

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-

садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №229/6517 (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 17.08.2012 року № 921), листа Міністерства освіти і 

науки  України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», 

наказу Департаменту освіти і науки від 13.06.2017 №289 «Про структуру 



2017/2018 навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів»,  наказу відділу освіти від 15.06.2017 року №183 «Про 

структуру 2017/2018 навчального року  та робочі навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки 

України від 14.06.2017 №1/9-325 «Про навчальні плани та організацію 

навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми  потребами  

загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році», 

ураховуючи вимоги Концепції профільного навчання щодо організації 

навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і  забезпечення 

необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної 

складових змісту загальної середньої освіти.  

Робочий  навчальний  план на 2017/2018 навчальний рік складено: 

 для школи І ступеня 

- для 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класів - за Типовими навчальними планами 

початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 10.06.2011 року №572, із змінами згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 року №460 

(додаток 3) – таблиця №1; 

- для 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б класів - за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 10.06.2011 року №572, із змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 року №460 (додаток 2) – 

таблиця №2; 

 для школи ІІ ступеня 

- для 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А класів з навчанням румунською мовою з 

вивченням двох іноземних мов – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

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

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), 



із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.12.2014 р. №1465 (додаток 11) – таблиця №3; 

- для 5-Б, 6-Б, 7-Б  класів з українською мовою навчання і вивченням мови 

національної меншини (румунської) – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

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

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), 

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.12.2014 р. №1465, від 07.08.2015 р. №855 (додаток 12) – таблиця №4; 

- для 8-Б, 9-Б класів з українською мовою навчання і вивченням мови 

національної меншини (румунської) та поглибленим вивченням української 

мови – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 03.04.2012  №409 (в редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 р. №1465, від 

07.08.2015 р. №855 (додаток 12) – таблиця №5; 

 для школи ІІІ ступеня 

- для 10-А та 11-А  класів – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня  з навчанням російської чи 

іншими мовами національних меншин для класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки 

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

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 року №657 (додаток №18) 

– таблиця №№6,7; 

- для 10-Б, 11-Б класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти 

та науки України від 27.08.2010 року №834, зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 року №657 (додаток №9) 

– таблиця №8;  

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 

1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказу відділу освіти Новоселицької 

РДА від 15.06.2017 № 183 «Про структуру 2017-2018 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» (пункт 10). 

Адміністрацією Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблений індивідуальний 

робочий навчальний план для 10-11-х класів з українською мовою навчання з 

вивченням румунської мови, які долучаються до пілотування нових типових 



навчальних планів для старшої школи шляхом впровадження проекту 

«Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою». 

 Дане рішення прийнято на педагогічній раді від 22.06.2017 № 8 

(протокол додається) та погоджено з батьками учнів, які навчатимуться за 

таким планом. 

Згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України 

від 12.01.2016 року №8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 

03.02.2016 року за №184/28314 встановлено наступну кількість годин для 

індивідуальної форми навчання за демографічною ситуацією: 

 1, 2 та 3 класи Арборянської початкової школи – 5 годин на тиждень на 

кожного учня у зв’язку з малочисельністю в класах – таблиця №9.  

Робочий навчальний плани для  дитини з особливими освітніми 

потребами 2-Б класу з навчанням українською мовою складено за Типовими 

навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

(початкова школа), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.01.2014 року №80, із змінами, внесеними наказами 

Міністерства освіти і науки України від 11.02.2014 року №133, від 15.07.2014 

№828 та від 02.09.2016 №1065 (додаток №12) – таблиця №10. 

Робочий навчальний план  для  дитини з особливими освітніми 

потребами  4-А класу з навчанням румунською мовою складено за Типовими 

навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

(початкова школа), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.01.2014 року №80, зі змінами, внесеними наказами 

Міністерства освіти і науки України від 11.02.2014 року №133 та від 

15.07.2014 №828 та від 02.09.2016 №1065 (додаток №13) – таблиця №11. 

Робочий навчальний план для  дитини  з особливими освітніми  

потребами 5-Б класу з українською мовою навчання складено за Типовими 

навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 

ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку,  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 

22.04.2014 №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

11.06.2014 №701 (додаток №16) – таблиця №12.  

  

 

 



Тип закладу – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,  

Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  у  школі  працюють 

22 денні класи: 

- початкова школа – 1 - 4 класи (8 класів, 132 учні); 

- основна школа – 5 - 9  класи (10 класів, 166 учнів); 

- старша школа – 10 - 11 класи (4 класи, 53 учні). 

У школі навчається 351 учнів. 

  У навчальному закладі визначені румунська та українська мова навчання. 

   Мета діяльності: забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

повної середньої освіти, потреб особистості в отриманні допрофільної 

підготовки відповідно до інтересів, здібностей та наявних умов. 

 Відповідно до ст. 36 Закону України «Про освіту» та ст. 9  Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  з метою задоволення освітніх потреб учнів, 

розвитку їх здібностей та обдарувань у системі загальної середньої освіти, з 

урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків у 8-9-х 

класах впроваджується допрофільна підготовка: 

 у 8-А класі з румунською мовою навчання впроваджується посилене 

вивчення української мови; 

 у  8-Б класі з українською мовою навчання впроваджується 

поглиблене вивчення англійської мови; 

 у 9-А класі з румунською мовою навчання посилено вивчається 

українська мова; 

 у 9-Б класі з українською мовою навчання поглиблено вивчається 

українська мова. 

      У  5-А класі з румунською мовою навчання вивчатиметься друга іноземна 

мова – французька, так як школа забезпечена кадрами з даного предмету, є 

відповідне навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. 

Також у 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А та 11-А класах з румунською мовою 

навчання продовжується вивчення двох іноземних мов: англійської та 

французької.  



      У 1-11-х класах з українською мовою навчання вивчатиметься мова 

національної меншини – румунська. 

       Учні 6-Б, 7-Б та 8-Б класів з українською мовою навчання будуть 

продовжувати вивчати  предмет «Російська мова», на вивчення якого у 

кожному класі відводиться певна кількість годин. Цей предмет допоможе 

учням розвивати вміння користуватися російською мовою як джерелом 

спілкування, пізнання, впливу; розвиватиме комунікативні компетенції, 

залучати до культури народу – носія мови,  яка вивчається. Всі учні 

забезпечені підручниками. 

У навчальному закладі на 2017/2018 навчальний  рік рішенням ради 

школи протокол  №7 від 08.06.2017 року затверджено профільні класи:  

 10-А та 11-А класи з румунською мовою навчання з вивченням 

двох іноземних мов з поглибленим вивченням української мови; 

 10-Б та 11-Б класи з українською мовою навчання – профіль 

української філології (філологічного напряму). 

 Структура, логіка та зміст робочого навчального плану відповідає 

Типовим навчальним планам, затвердженим наказами Міністерства освіти і 

науки України. 

План значною мірою зберігає наступність традицій школи і водночас 

більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту. 

План зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем. 

Поряд із класами з румунською мовою навчання, працюють класи з 

українською мовою навчання та з вивченням румунської мови, як окремого 

предмета (з 1 по 11 клас). 

Робочий навчальний план включає інваріантну частину, спільну для 

всіх загальноосвітніх навчальних закладів, та варіативну частину, у якій 

передбачені години на підсилення та поглиблене вивчення окремих 

предметів, факультативні заняття, курси за вибором, спецкурси. 

Для 2- 4-х класів буде організована група продовженого дня. 



Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет 

загальнолюдських цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу 

на особистість дитини. 

В організації навчального процесу в новому навчальному році звернено 

увагу на можливі основні шляху поліпшення якості змісту освіти, а саме:  

 особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток 

творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням 

інтересів і нахилів;                                                                                                    

 гуманізацію та гуманітаризацію – відображення у змісті освіти на 

кожному етапі навчання різних аспектів людської культури; 

 фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення 

універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, 

закономірностей, культурно - історичних досягнень людства, можливість 

використання отриманих знань  у життєвих ситуаціях; 

 пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти 

та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів; 

 профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору 

учнями рівня та спрямованості навчальних програм; 

  забезпечити практичної спрямованості освіти шляхом 

раціонального поєднання продуктивної  і репродуктивної навчальної 

діяльності учнів; 

 забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом 

інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного 

предмета). 

 

 

 

 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 



           Виконання Державного стандарту освіти забезпечується викладанням 

навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що 

передбачені Типовими навчальними планами. 

Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час 

(години) на предмети інваріантної складової, курси за вибором, 

факультативи) використано для розвитку нахилів і здібностей учнів. 

Варіативна складова робочих навчальних планів Боянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів використовується  таким чином, щоб 

надати можливість учням здобути поглибленні знання з предметів 

суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів. 

     У 1-4-х класах з румунською мовою навчання з метою забезпечення 

Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мова і 

література») виділено додаткові години на посилене вивчення предмету 

«Українська мова» по 1 годині на тиждень. 

     У 1-Б, 2-Б та 4-Б класах з українською мовою навчання, з метою 

всебічного розвитку людини, як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвитку її талантів, формування громадян, здатних до 

свідомого життєвого вибору,  враховуючи побажання батьків запроваджено 

курс  за вибором духовно-морального спрямування  «Основи християнської 

етики» за рахунок годин варіативної складової  у початкових класах по 1 

годині на тиждень.  

    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 

року №1/11-15422 та на виконання наказу Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 28.11.2014 року №250 

«Про організацію роботи з адаптації програм та навчально-методичного 

комплексу спеціального курсу виховної спрямованості «Культура 

добросусідства», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 18.05.2015 року №255 «Про організацію роботи з 

адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства» в 

Чернівецькій області», з метою розвитку гуманітарної освіти, діалогу й 



толерантності серед дітей та дорослих, а також міжрегіонального 

співробітництва і формування громадянської ідентичності дітей та молоді, 

враховуючи на рекомендації експертів Офісу Верховного комісару ОБСЄ у 

справах національних меншин у 3-Б класі з українською мовою навчання 

продовжується вивчення курсу за вибором «Культура добросусідства» по 1 

годині на тиждень. 

     З  метою поглиблення знань з державної мови за рахунок 

варіативної складової  виділено додатково на вивчення української мови по 

0,5 години на тиждень у  5-Б, 7-А,-Б та 9-А класах, та по 1 годині на тиждень 

у 8-А класі.  

На виконання Закону України «Про освіту» (ст.12, п. 1, ст. 15, п.1) курс 

«Українознавства» буде вивчатися інтегровано на уроках української мови, 

літератури та історії України у 5-11-х класах. 

     З  метою поглиблення знань з математики, за рахунок варіативної 

складової, збільшено час на її вивчення у 6-А класі з румунською мовою 

навчання та у 5-Б і 6-Б класах та українською мовами навчання на 1 годину 

на тиждень, з розрахунком 5  годин математики на тиждень цілий 

навчальний рік. Також за рахунок варіативної складової  виділено додатково 

на вивчення алгебри по 0,5 години на тиждень у  7-А та 7-Б класах,  що 

разом становить 2,5 годин на тиждень.  

     З  метою поглиблення знань з іноземної мови (англійської) за 

рахунок варіативної складової  виділено додатково на вивчення англійської 

мови по 0,5 години на тиждень у  5-Б класі, що разом становить 3,5 годин на 

тиждень.  

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про освіту» та ст. 9 Закону 

України «Про загальну середню освіту», з метою задоволення освітніх 

потреб учнів, розвитку їх здібностей та  обдарувань у системі загальної 

середньої освіти, з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та 

згоди їх батьків у 8-9-х класах впроваджується допрофільна підготовка: 

Для цього з варіативної складової виділено години: 



 у 8-А класі з румунською мовою навчання  на посилене вивчення 

української мови  додатково виділено з варіативної складової  1 годину на 

тиждень, що  разом становить 3 години на тиждень цілий навчальний рік; 

 у 8-Б класі з українською мовою навчання на поглиблене 

вивчення англійської мови з варіативної складової  додатково виділено 3 

години на тиждень, що  разом становить 5 години на тиждень цілий 

навчальний рік; 

 у 9-А класі з румунською мовою навчання на посилене вивчення 

української мови з варіативної складової виділено 0,5 годин, що разом 

становить 2,5 години на тиждень; 

  у 9-Б класі з українською мовою навчання на поглиблене 

вивчення української мови з варіативної складової додатково виділено 2 

години на тиждень, що разом становить 4 години на  тиждень цілий 

навчальний рік. 

З метою поглиблення пізнавального інтересу до історії рідного краю, 

міста Чернівців  та рідного  села Бояни у 8-А класі з румунською мовою 

навчання вивчається курс за вибором «Історія Чернівецької області»           

по 0,5 годин на тиждень з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень 

учнів, а в 10-11-х класах вивчається міжкласний  факультативний курс 

«Історія Чернівецької області»  по 0,5 годин на тиждень. 

На виконання наказу відділу освіти Новоселицької районної державної 

адміністрації від 15.06.2017 року №186 «Про структуру 2017/2018 

навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів»  в частині, що стосується викладання курсів духовно-морального 

спрямування як за рахунок інваріантної, так і за рахунок варіативної 

складової навчального плану (п.1.12), продовжується вивчення курсу  за  

вибором духовно-морального спрямування  «Основи християнської етики» 

за рахунок годин варіативної складової  у 5-6-х класах по 0,5 годин на 

тиждень цілий навчальний рік та у 10-х класах по 0,5 годин на тиждень 

цілий навчальний рік.  



У 6-8-х класах з українською мовою навчання, за бажанням батьків, 

продовжується вивчення  додаткового предмету з варіативної складової: 

«Російська мова», який буде викладатися наступним чином: 

- 6-Б клас 2 години на тиждень; 

- 7-Б клас 2 години на тиждень; 

- 8-Б клас 0,5 годин  на тиждень. 

Робочий навчальний план для профільного навчання на ІІІ ступені 

складений на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти, 

щодо забезпечення рівного доступу до освіти, положень Концепції загальної 

середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на 

особистість дитини та з метою опрацювання й апробації методології 

переведення старшої школи на профільне навчання. 

Оскільки основне завдання загальної середньої освіти – широка 

загальноосвітня підготовка учнів, то близькі за змістом профілі доповнені 

годинами з варіативної складової у напрями диференціації навчального 

процесу, таким чином: 

1)На поглиблене вивчення української мови у  10-А та 11-А класах з 

румунською мовою навчання виділено з варіативної складової  3 години  на 

тиждень, що разом становить  4 годин на тиждень цілий навчальний рік. 

 На виконання методичних рекомендацій ОІППО щодо викладання 

предметів у 2017/2018 навчальному році у 10-х та 11-Б  класах 

виділено на викладання геометрії додатково по 1 год. на тиждень з 

варіативної складової, з розрахунку викладання математики 4 годин на 

тиждень: 2 години - алгебра і початки аналізу та 2 години - геометрія.  

 У 10-А класі з румунською мовою навчання та у 10-Б з українською 

мовою навчання на посилене вивчення предмету історія України з 

варіативної складової виділено 0,5 годин на тиждень, що разом становить 1,5 

години на тиждень цілий навчальний рік. 

 



      Для забезпечення  принципу наступності  у навчанні  та виконання  

в повному обсязі навчальної програми, у 10-11-х класах з українською 

мовою навчання буде продовжено викладання предмету «Румунська 

мова» з варіативної складової наступним чином: 

- 10-Б клас 2 години на тиждень; 

- 11-Б клас 2 години на тиждень. 

Викладання предмету буде здійснюватися за проектом навчальної 

програми розробленим Міністерством освіти і науки України для 

впровадження проекту «Румунська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням українською мовою». 

 Для забезпечення принципу наступності у навчанні та виконання в 

повному обсязі навчальної програми, у 10-А та 11-А класах з румунською 

мовою навчання буде продовжено викладання другої іноземної мови 

(французької та англійської), для цього з варіативної складової виділено 3 

години на тиждень.  

 На предмет «Захист Вітчизни» на виконання статті 15 Закону України 

«Про освіту», враховуючи пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 17 

квітня 2014 року № 1220-VII «Про додаткові заходи для зміцнення 

обороноздатності України», та  з метою посилення ролі військово-

патріотичного виховання виділено 0,5 годин на тиждень з варіативної 

складової  у 10- 11-х  класах з розрахунку викладання даного курсу  2 години  

на тиждень цілий навчальний рік. 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»  та з 

метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для 

виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури третя 

година фізичної культури у 10-11-х класах компенсується за рахунок 

залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета. 

Години фізичної культури в 1-11-х  класах не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства 

освіти і науки України  від 29.11.2005  № 682, від 05.02.2009 № 66, від 

27.08.2010 № 834 та від 10.06.2011 № 572).  

Частину навчального навантаження з  фізичної культури (1 година на 

тиждень) використовується на вивчення хореографії, як окремого 



навчального предмету, що забезпечує рухову активність учнів (школа 

забезпечена кадрами з даного предмету). 

Для забезпечення індивідуального інтересу кожного учня до державної 

та рідної мов, зміцненню навичок аналізу різних мовних явищ, підвищення 

рівня мовного чуття дітей, формування їхніх комунікативних компетенцій у 

10-х, 11-х класів виділено наступні факультативи з української мови та 

літератури: 

- «Стилістика української мови»  у 10-х класах  по 0,5 годин на тиждень 

та у 11-х класах по 1 годині на тиждень; 

- «Літературне краєзнавство»  у 10-х класах  по 0,5 годин на тиждень та 

у 11-х класах по 1 годині на тиждень; 

З метою якісної підготовки учнів до ЗНО з математики «Математика. 

Готуємось до ЗНО» будуть запроваджені  міжкласний  факультатив у         

10-11-х класах по 0,5 годин на тиждень. 

Для поглиблення та розширення  знань учнів по окремим розділам 

біології, самостійного опрацювання наукової літератури, усвідомлення 

необхідності оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати 

його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси для 

учнів 10-х класів запроваджений міжкласний факультативний курс 

«Узагальнення шкільного курсу біології» , для вивчення якого виділено в 10-

х класах по 0,5 годин  з варіативної складової. 

 

Визначено варіативні модулі: 

  з фізичної культури: 

5-6-ті класи – футбол, легка атлетика, волейбол, баскетбол; 

7-11-ті класи – футбол, легка атлетика, волейбол. 

 

 

 

 



ІІІ. Особливості навчального процесу 

Години навчальних предметів  інваріантної та варіативної складових 

робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 

3,5), викладатимуться упродовж навчального року; ціла частина – 

щотижнево, дробова  (0,5 години) – по 1 годині посеместрово. Відповідно до 

навчальних програм будуть викладатись: 

 предмети «Українська мова» та «Українське читання»   в  2-4-х 

класах з українською мовою навчання: І семестр – «Українська мова» - 4 

години,  «Українське читання» - 3  години ; ІІ семестр  – «Українська мова» - 

3 години, «Українське читання» - 4  години; 

 предмети «Румунська мова» та «Румунське читання»   в  3-4-х 

класах з румунською мовою навчання: І семестр – «Румунська мова» - 4 

години,  «Румунське читання» - 3  години ; ІІ семестр  – «Румунська мова» - 3 

години, «Румунське читання» - 4  години 

 предмет «Українська мова» у 5-А, 5-Б класах: І семестр –  4 

години, ІІ семестр - 3 години; 

 предмет «Українська мова» у 6-А, 6-Б класах: І семестр – 3 

години, ІІ семестр - 4 години; 

 предмет «Українська мова» у 9-А класі: І семестр –  2 години, ІІ 

семестр – 3 години; 

 предмет «Англійська мова» у 5-Б класі викладатиметься 

наступним чином: І семестр –  4 години, ІІ семестр – 3 години; 

 предмет «Алгебра» у 7-х класах розподіляється наступним 

чином: по 3 годині на тиждень у І семестрі і по 2 години на тиждень у ІІ 

семестрі; 

 предмет «Математика» у 11-А класі розподіляється наступним 

чином: «Алгебра і початки аналізу» по 1 годині на тиждень у І семестрі і по 2 

години на тиждень у ІІ семестрі; «Геометрія» по 2 години на тиждень у І 

семестрі і по 1 годині на тиждень у ІІ семестрі;  



 предмет «Історія України» у 8-х класах: І семестр –  1 година,  ІІ 

семестр - 2 години;  у 9-х класах: І семестр –  2 години,  ІІ семестр - 1 година 

10-11-х  класах: І семестр –  1 година, ІІ семестр - 2 години; 

 предмет «Біологія» у 10-х  класах  викладатиметься у І семестрі – 

1 година на тиждень, ІІ семестр – 2 години на тиждень, а у 11-х класах: І 

семестр –  2 години, ІІ семестр - 1 година. 

 предмет «Географія» у 9-х  класах: І семестр –  1 година, ІІ 

семестр - 2 години; 10-х  класах: І семестр – 2 години, ІІ семестр - 1 година; 

 предмет «Хімія» у 7-х класах: І семестр – 1 година, ІІ семестр - 2 

години; 

 предмет «Основи здоров’я» у 9-А класі: І семестр по 1 годині на 

тиждень; 

 предмет «Художня культура» у 10-х класах викладатиметься у І 

семестрі по 1 годині на тиждень, а у 11-х класах у ІІ семестрі по 1 годині на 

тиждень; 

 предмет «Людина і світ» у 11-х класах викладатиметься у ІІ 

семестрі по 1 годині на тиждень. 

 предмет «Екологія» у 11-х  класах викладатиметься у І семестрі 

по 1 годині  на тиждень. 

 предмет «Астрономія» у 11-х класах викладатиметься у І 

семестрі по 1 годині на тиждень. 

 у 5-х класах  курс за вибором «Основи християнської етики» 

буде викладатися у ІІ семестрі по 1 годині на тиждень, у 6-х  класах по 1 

годині на тиждень у І семестрі; 

 у 8-А класі з румунською мовою навчання курс за вибором 

«Історія Чернівецької області» буде викладатися у І семестрі по 1 годині на 

тиждень;  

 у 8-Б класі з українською мовою навчання курс за вибором 

«Російська мова» буде викладатися у І семестрі по 1 годині на тиждень;  

 



 у 10-х класах міжкласний факультативний курс  «Історія 

Чернівецької області»  буде викладатися  цілий рік по 1 години на тиждень; 

 у 11-х класах міжкласний факультативний курс  «Історія 

Чернівецької області»  буде викладатися  цілий рік по 1 години на тиждень; 

 у 10-А класі з румунською мовою навчання факультативний курс 

«Стилістика української мови» буде викладатися у І семестрі по 1 годині на 

тиждень; 

 у 10-Б класі з українською мовою навчання факультативний курс 

«Стилістика української мови» буде викладатися у І семестрі по 1 годині на 

тиждень; 

 у 10-А класі з румунською мовою навчання факультативний курс 

«Літературне краєзнавство» буде викладатися у ІІ семестрі по 1 годині на 

тиждень; 

 у 10-Б класі з українською мовою навчання факультативний курс 

«Літературне краєзнавство» буде викладатися у ІІ семестрі по 1 годині на 

тиждень; 

 у 11-А з румунською мовою та  у 11-Б класі з українською мовою 

навчання факультативний курс «Стилістика української мови» буде 

викладатися по 1 годині на тиждень цілий рік; 

 у 11-А з румунською мовою та  у 11-Б класі з українською мовою 

навчання факультативний курс «Літературне краєзнавство» буде викладатися 

по 1 годині на тиждень цілий рік; 

 у 10-х класах міжкласний факультативний курс «Узагальнення 

шкільного курсу біології»  буде викладатися по 1 годині на тиждень цілий 

рік; 

 у 10-х класах факультативний курс «Основи християнської 

етики» буде викладатися у І семестрі по 1 годині на тиждень; 

 у 10-х класах міжкласний факультативний курс «Математика. 

Готуємось до ЗНО» буде викладатися по1 годині на тиждень цілий рік;  



 у 11-х класах міжкласний факультативний курс «Математика. 

Готуємось до ЗНО» буде викладатися у по1 годині на тиждень цілий рік;  

Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів 

здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН 

України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів всіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

На групи діляться учні: 

- 4-Б, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-Б, 9-А, 10-А, 11-А  класах для проведення практичної 

частини уроків інформатики. 

- 10-А та 11-А класи для вивчення предмету «Захист  Вітчизни»; 

- 6-Б клас для вивчення трудового навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IУ. Структура навчального року 

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

новий 2017/2018 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2017 року святом  

«День знань»  і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

І семестр - з 01 вересня 2017 року по 29 грудня 2017 року;  

ІІ семестр - з 15 січня 2017 року по 25 травня 2018 року. 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  

осінні -  з 23 жовтня по 29 жовтня 2017 року 

зимові - з 30 грудня 2017 року по  14 січня 2018 року;  

весняні - з 26 березня по 01 квітня 2018 року; 

літні з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2018 року. 

Навчальні екскурсії в 1-4-х класах і навчальна практика в 5-8-х та 10-х 

класах проводити  під час 2017/2018 навчальному році. 

Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів 

У випускних 4, 9, 11-х класах проводиться державна підсумкова атестація 

навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинного законодавства 

України в терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 

      Режим роботи школи:  

школа працює в одну зміну за п’ятиденним  робочим тижнем. 

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються не 

пізніше 17 год. 15 хв. 

Тривалість уроків: 

 у 1-х класах   - 35 хвилин 

 у 2-4 класах   - 40 хвилин 

 у 5-11 класах  - 45 хвилин 

 

 

Директор Боянської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Боянської сільської ради         А.В.Бота 


