
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до навчального плану освітньої програми загальної середньої освіти ІІ ступеня опорного 

закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської 

районної ради Львівської області». 

 

       Враховуючи вимоги Державного стандарту базової і повної освіти та з метою 

забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та 

варіативної складових змісту загальної середньої освіти 

- для 5-9-х класів - за Типовими освітніми програмами  закладу загальної середньої 

освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405 

години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого 

навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), 

викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 

години) – по 1 годині через тиждень. 

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

допустимого навантаження учнів. 

Мова навчання – українська. 

     Режим роботи опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ  І – ІІІ ступенів імені  Івана 

Франка Яворівської районної ради Львівської області» - п’ятиденний навчальний тиждень, 

одна зміна. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ. 

 

Інваріантна частина робочого навчального плану представлена у повному обсязі, 

враховуючи вимоги додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.  

      З метою реалізації мовної стратегії національної доктрини розвитку освіти України 

особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, оволодінню 

англійської мови. 

Варіативна складова робочого навчального плану. 

Особливості організації навчального процесу 

 

Зміст варіативної складової робочого навчального плану визначено з урахуванням 

особливості регіону, освітніх запитів учнів та їх батьків, за наявності відповідної навчально – 

матеріальної бази, програмно-методичного та  кадрового забезпечення. 

Варіативна  частина робочого навчального плану використана для  поглиблення  змісту 

окремих предметів інваріантної частини і викладання курсів за вибором, факультативних 

занять. Години варіативної складової розподілені таким чином: 

Згідно наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної Державної 

адміністрації від  02 червня 2017 року № 07-01/286 «Про вивчення Основ християнської 

етики».   

       Курс «Основи християнської етики» є дисципліною християнсько-світоглядного, 

культурного та освітньо-виховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих 

цінностей сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить 

за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учні 

поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до 

співжиття в полі культурному та полі конфесійному українському суспільстві. 

В 5а,б,в; 6а,6б; 7а,б,в класах з метою опанування рідної мови на більш якісному рівні  

за рахунок варіативної складової кількість годин на вивчення української мови збільшено на  

0,5 годин (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.10 №1/9-538). 

З метою поглиблення знань учнів з дисциплін, які є профільними або базовими чи 

суміжними до профільних, для розбудови індивідуальної освітньої траєкторії учнів основної  

школи сплановано викладання наступних факультативних курсів: 

 

 



1.Факультативного курсу з української мови у  5а,5в (1год.), 6а (по 1год.), 8а,в (1 год). 

 

2.Факультативного курсу з зарубіжної літератури в 5б (1год.), 6а (0,5), 6б  (1год.), 8а 

класах для зміцнення загально філологічної та літературознавчої підготовки школярів, 

озброєння їх фаховою термінологією та методикою здійснення літературознавчого 

дослідження, з метою професійно зорієнтувати  школярів для  чітких уявлень про майбутній 

фах, у закладенні основ найголовніших фахових навичок та спрямовувати їх до самостійної 

роботи (науково-дослідницька діяльність, опрацювання додаткової літератури, підготовка 

проектів, участь у різнорівневих змаганнях тощо).  
 

3.Факультативного курсу з креслення в 7а,б,в (0,5 год.) класах – «Основи графічної грамоти» 

- для формування у учнів технічних здібностей і ставлення до креслення, як до одного з 

головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності. 
 

4.Факультативного курсу «Уроки сталого розвитку» у 9а,б (по 1 год.) класі за підручником 

О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. - К.: Видавничийдім «Освіта», 2011. - 144 

с., для учнів 8-9 класів - Київ, 2006. Автори-укладачі: Пометун О.І., Панченков А.О. 

.Пропонований навчальний факультативний курс «Уроки для сталого розвитку», 

розроблений завдяки успішній співпраці української громадської організації «Вчителі за 

демократію та партнерство» та акредитованій при ООН міжнародній організації 

«Глобальний план дій», реалізує регіональну стратегію освіти в інтересах стійкого розвитку 

на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки – педагогіки «еmpowerment» (надання 

людині мотивації й натхнення до дії). «Уроки для сталого розвитку» дозволяє учням 

визначати зв’язок тем, що розглядаються, з концепцією стійкого розвитку, з їхніми власними 

уявленнями щодо майбутнього і вибором особистого стилю життя. Кожна тема 

розкривається на матеріалі як інших країн, так і місцевому, опрацьовуються учнями 

індивідуально на практиці (виконання вдома спеціальних дослідницьких завдань та 

проектів), обов’язково обговорюються в малій групі та всім класом. Робота над темами 

пов’язана з прийняттям кожним учнем самостійного рішення щодо власного способу життя. 

Сталий розвиток і досвід діяльності, отриманий учнями, є важливим елементом підготовки 

до життя в сучасному інформаційному, полікультурному, демократичному суспільстві, так 

як головними складовими елементами методики викладання навчального курсу. Метою 

даного курсу  є – сприяння формування в учнів розуміння необхідності забезпечити  стійкий 

розвиток себе, своєї родини, громади, країни та всього людства через зміну власної 

поведінки та способу життя. Завданнями курсу є створення умов для: засвоєння учнями 

знань про стійкий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу 

власного життя; усвідомлення ними необхідності збереження глобальної рівноваги та 

причетності кожного до проблем навколишнього середовища; формування в учнів моделей 

поведінки, що відповідають потребам стійкого розвитку; розвиток в учнів ставлення до 

проблем стійкого розвитку як до особистісно важливих, пов’язаних із власною системою 

цінностей, а також здатності і бажання діяти у цьому напрямі. Курс має сприяти розвиткові в 

учнів ключових компетентностей: умінь міркувати, аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати,спостерігати, критично мислити. Навчальний курс стосується способу життя 

учня у сфері повсякденного використання ресурсів (енергії, води, здоров’я, рослин, стосунків 

з іншими людьми, покупок та відходів). Тому його головною особливістю є взаємозв’язок 

між уроком і життям учня та його родини.  

 

5.Метою факультативного курсу «Основи християнської етики» є формування в учнів 

християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається реалізація 

таких завдань: ознайомлення учнів із основами християнської моралі як фундаменту 

загальнолюдських цінностей; ознайомлення учнів із християнськими моральними 

цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі; 

формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, 



моральних та культурних цінностей; створення належних морально-етичних умов для 

самопізнання й самореалізації. У 5-6 класах (1 год. на тиждень), 7-их класах (0,5 год.). 

 

6.Факультативного курсу з біології у 8б(по 1 год.),   класі з метою поглиблення знань учнів з 

даного предмету. 

 

7. Факультативного курсу «Фінансова грамотність» у 5а,б,в класах (по 1 год.)  

Головна мета вивчення курсу – навчити молоду людину правильно розпоряджатися 

власними фінансами, планувати свій особистий бюджет і захищатися від ризиків, приймати 

зважені та вірні фінансові рішення щодо: можливостей розширення джерел власних 

доходів;планування і коригування власних видатків; формування особистих фінансових 

резервів і здійснення заощаджень; використання кредитних ресурсів і здійснення власних 

інвестицій. 

 

На індивідуально – групові заняття з варіативної складової відведено на предмети: 

українську мову в 7а (1 год.),  основи здоров’я 5а (1 год.),біологія 6а (0,5) 6б, (по1 год),  7б,в 

(по1 год), що дозволяє  подолати труднощі, які виникли при самостійному опрацюванні 

матеріалу;ці години будуть корисними як для учнів, які успішно навчаються, так і для учнів, 

які мають глибокі прогалини в знаннях з того чи іншого предмету, але мають намір 

поглибити і розширити їх.  

 

Курси за вибором – обов’язковий атрибут до профільної підготовки і профільного 

навчання, один з найважливіших засобів побудови індивідуальних навчальних програм, 

оскільки курси пов’язані з вибором школярами змісту навчання залежно від інтересів, 

здібностей, життєвих планів, з варіативної складової виділено години на освоєння учнями 

курсів за вибором.  

     Курси за вибором викладаються за державними програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. 

 

1.«Практикум з правопису української мови» в 8а,б,в, 9а,б класах (по1 год.), який має на 

меті закріплення й розширення, узагальнення й систематизацію правописних знань учнів з 

основних розділів української мови, вироблення практичних умінь і навичок удосконалення 

власного і чужого усного і писемного мовлення. Таким чином, він сприяє підготовці 

грамотної особистості, яка на належному рівні вміє практично користуватися українським 

правописом у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, що є основою розвитку 

комунікативної компетенції особистості школяра. С.Омельчук, М.Чаловська;Для учнів 8-9 

класів. (Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 

класи. – К.: Ред..журн. «Дивослово», 2007. Вип..1 / Відп. за вип.. В.Л.Федоренко. – 252с.). 

 

2. «Основи християнської етики» у 8-9 их класах  (1год.)   введено курс за вибором 

«Основи християнської етики», з метою формування у дітей та молоді високоморальних 

якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину 

шляхом пізнання Істини, Добра, Краси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурткова робота 

 



На гурткову роботу виділено 17 годин, які  використані  з урахуванням художньо-естетичних 

та пізнавальних запитів  учасників педагогічного процесу, а саме  

- «Музичне краєзнавство»  - 4 год. керівник Скробач Г.М. 

- «Вокальний» - 4 год. керівник Мурська Л.М. 

- «Мистецтво живого слова» - 1 год. Пиріг Л.М. 

- «Юні мовознавці» - 1 год. керівник Волошин Н.М. 

- «Юні ботаніки»  – 1 год. Керівник Ольшанська О.Р. 

- «Джура» - 2 год. керівник Завідія Н.Я. 

-  «Весела палітра» - 1год. керівник Чепак Г.П. 

- Драматичний гурток – 1 год. керівник Тлуста О.П. 

- «Туристично-краєзнавчий» - 1 год. керівник Кропельницька О.В. 

 

 

Програми факультативів та курсів за вибором 

 

- Практикум з правопису української мови. Програма курсу за вибором 8-9 класи, автор: 

Омельчук С.А. доцент кафедри мовної освіти Херсонського державного університету, 

відмінник освіти України, академік Української академії академічних наук, кандидат 

педагогічних наук. 

- Програма факультативного курсу 8 - 9 класи «Уроки сталого розвитку», схвалено МОН 

України. Лист №141/ 12 –Г-250 від 02.07.2013 Інституту інноваційних технологій і змісту  

-  Програма факультативного курсу для учнів 7 класу « Основи графічної грамоти». 

Симонова В. Абетка з теорії зарубіжної літератури. Епос: програма факультативного курсу 

для   учнів 5 класу Лист МОН України від 29.05.2015  № 14.1/12-Г-333  

 - Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури.  5 - 7 класи: збірник / 

За   заг. ред.: Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ», –    С. 6-27.  

- Горкуненко Є.А., Горкуненко А.А. Розвиток мовлення: програма  факультативного курсу 

для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних  закладів .Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-

50. 

- «Фінансова грамотність» 5 клас, схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України лист 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від  29.05.2015 №  14.1/12-Г-328. За 

загальною редакцією доктора економічних наук, професора Смовженко Т.С. 

Автори:Ткаченко Н.В. – завідувач кафедри фінансів Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ), доктор економічних наук, професор 

Довгань А.І. – доцент кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук, доцент 

Часнікова О.В. – доцент кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук 

Рябова О.Б. – Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 

кандидат педагогічних наук 

Лапішко З.Я. – доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Університету 

банківської справи Національного банку України (м. Київ), кандидат економічних наук, 

доцент та інші. 

- «Учнівський твір як засіб спілкування»: програма факультативного курсу для учнів 8 класу. 

                  Лист МОН України від 29.05.2015  № 14.1/12-Г- 335 

Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: збірник 

/За заг ред.: Н.В. Химери: Біла Церква : ТОВ «ОФСЕТ», – С. 44-59 

- Факультативний курс «Сходинки орфографії» для учнів 5 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах 

Лист ІМЗО №2.1/12-Г-898 від 22.12.2016 р. Автори: О.Скринник, учитель української мови 

та літератури, С.Січкар, завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського ОІПП. 

     



 

 

Структура навчального року 

   

І семестр – 03 вересня по 28 грудня 2018 

ІІ семестр – 15 січня по 24 травня 2019. 

 

Канікули впродовж навчального року: 

 

- осінні з 29 жовтня по 14 січня 2018; 

- зимові з 31 грудня по 14 січня 2019; 

- весняні з 25 березня по 29 березня 2019; 

- великодні з 25 квітня по 26 квітня 2019. 
 


