
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до навчального плану освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ 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 10-х класів - за Типовими освітніми програмами  закладу загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408. 

- для 11 класів  - за Типовими освітніми програмами  закладу загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 406 

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 10-11-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 райдержадміністрації 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. 

       У  10 класі за бажанням учнів та проханням батьків, з урахуванням необхідності 

отриманих знань з англійської мови  при складанні ЗНО та вступі у вищі навчальні заклади 

за рахунок варіативної складової на 1 годину збільшено вивчення англійської мови.  

З метою формування головних компонентів основ інформаційної культури, практичних 

умінь та навичок, вивчення зарубіжної літератури  збільшено на  1 годину на тиждень. 



  

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

суміжними до профільних, для розбудови індивідуальної освітньої траєкторії учнів основної 

та старшої школи сплановано викладання наступних факультативних курсів: 

1.Факультативного курсу з української мови у 10, 11 (1год.); з української літератури  11(1  

год.). 

2.Факультативного курсу з зарубіжної літератури в 10,11 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 «Біологія» в 10 класі (1 год.) для ознайомлення з 

закономірностями життєвих явищ, можливість орієнтуватися у різноманітному світі живих 

істот, зрозуміти необхідність збереження навколишнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів. 
4. Факультативного курсу «Захист Вітчизни»  10 (1 год.) Метою курсу є вдосконалення 

навичок з військової підготовки. 

5. Факультативного курсу «Основи світової художньої культури» 10 (1 год.). Метою курсу 

є створення умов для живого спілкування учнів із шедеврами світового та вітчизняного 

мистецтва, збагачення їхнього духовного світу та ствердження високих моральних 

цінностей. 

 

Курси за вибором викладаються за державними програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. 

1.«Основи підприємницької діяльності» у 11 класі (по 1год.) передбачає вивчення теорії та 

практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов соціально 

орієнтованої ринкової економіки; покликаний сприяти вихованню громадянина, здатного 

здійснювати самостійний вибір і приймати економічно обґрунтовані рішення в 

різноманітних життєвих ситуаціях; формуванню базового рівня економічної грамотності, 

необхідного для орієнтації та соціальної адаптації учнів до змін, що відбуваються в 

українському суспільстві; стимулюванню бажання стати активним суб’єктом економічних 

відносин. Програма курсу  (автор Варналій З., Сизоненко В.; Збірник програм з економіки 

для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч ІІ. – Кам’янець-Подільський:Аксіома, 2008. – 

384с.) побудована таким чином, щоб, вивчаючи матеріал, була можливість використовувати 

та розглядати як навчальні завдання, так і конкретні ситуації практики підприємницької 

діяльності. 

2.«Основи християнської етики» у10,11  (по 1 год.). 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 учнів поваги до свободи совісті, релігійних та 

світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полі культурному та полі 

конфесійному українському суспільстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гурткова робота 

 

   На гурткову роботу виділено 10 годин, які  використані  з урахуванням художньо-

естетичних та пізнавальних запитів  учасників педагогічного процесу, а саме : 

- «Школа безпеки» - 9 год. керівник Шаблінський І.М. 

- «Екологічний» - 1 год. керівник Тиховська Д.І. 

- «Основи здорового способу життя -СНІД» - 1 год. керівник Завідія Н.Я. 

 

 

Програми факультативів та курсів за вибором 

- Програма факультативних занять з «Основ підприємницької діяльності» 10 -11 клас,  За 

програмою рекомендовано МОН України: Основи підприємницької діяльності. Програма 

курсу за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Автори:  Варвалій З., Сизоненко В. 

 

- Програма факультативного курсу (гуртка) військово-патріотичного напрямку «Школа 

безпеки» автор Олексюк В.Л., Горчинський Л.В., Єпіфанцев І.Р., Рекомендовано комісією 

МОН молодь спорт України (протокол № 1 від 23.03.2011) «Схвалено для використання в 

загальноосвітніх закладах» (Протокол №1 від 23.03.11) 

 

- Факультативний курс 10 клас «Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій 

роботі учнів». Ягенська Г.В. Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» 

МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58. Збірник навчальних програм  курсів за вибором  

та факультативів  з біології для до профільної  підготовки та профільного навчання - 

Кам’янець - Подільський: Аксіома, 2009. С.115-119. 

- Факультативний курс  з  української мови та літератури 11 клас. Схвалено для використання 

у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти МОН України від 03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058) Програма курсу за вибором 

«Українознавство. 5–11 класи» затверджена Вченою радою Національного науково-

дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН молодь спорту України 

(протокол від 14.06.2012 р. № 4). 

 

- Факультативний курс  з зарубіжної літератури 11 клас, «Світовий театр і література»  

Теодорович В. Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 -11 

класи: збір - ник / За заг. ред. Н.В. Химери: Біла Церква : ТОВ «ОФСЕТ», 2015-С 182-234 

Лист  МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г335 

 

- Факультативний курс  з художньої культури 11 клас, «Основи світової художньої культури». 

Шек Катерина Василівна. Навчальна програма курсу за вибором. Схвалено для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №1 від 18.02.2010 року) за рішенням комісії 

дисциплін художньо – естетичного циклу Науково – методичної Ради з питань освіти МОН 

України (лист ПТЗО від 26.07.2010 року №14/18-Г-617). 

 

- Факультативний курс  з зарубіжної літератури 10 клас,  «Київ у житті й творах письменників 

зарубіжної літератури»: програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів. 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. 360-379. 

 

- Факультативний курс  з української мови 10-11  класів – «Ділова українська мова», 

Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 №1/11-608. 

Укладачі: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови 

Київського міського педагогічного університету імені Б.Грінченка. 

 

 



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. 
 


