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                                             ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану   

Бесарабівського навчально-виховного комплексу  

(загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів –  

дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради Харківської області 

на 2020/2021 навчальний рік 
 

 

І. Загальні засади 

 
Бесарабівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)  Кегичівської районної  ради 

Харківської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 

«Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»                 

(ДСанПіН 5.2.008-01), Постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»,  від 20.04.2011 №462 

«Про затвердження Державного стандарту    початкової     загальної    освіти», від 

23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»,  Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки 

та план заходів з реалізації її І етапу», наказів Міністерства освіти і науки України 

від 01.10.2010 № 912 «Концепція розвитку інклюзивної освіти», від 31.12.2015 № 

1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», листа 

Міністерства освіти і науки України від 22.07.2019 №1/9-471 «Щодо окремих питань 

переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762», від 

20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності», та 

власного Статуту, забезпечує одержання учнями базової загальної освіти.  

Згідно з пунктом 2.15. Статуту Бесарабівського навчально-виховного комплексу 

(загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального 

закладу) Кегичівської районної ради Харківської області заклад освіти  має наступну 

структуру: 

- заклад дошкільної освіти  з різновіковою групою загального розвитку для 

дітей від одного до шести (семи) років; 

- заклад  І ступеня - початкова школа (термін навчання 4 роки); 

- заклад ІІ ступеня - основна школа, що забезпечує базову  середню освіту 

(термін навчання 5 років). 
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У закладі освіти навчається 65 учнів та 20 вихованців закладу дошкільної 

освіти. Укомплектовано 8 класів  з середньою наповнюваністю 8 учнів. 

У 2020/2021 навчальному році відсутній 2 клас. 

 

Дошкільна  освіта 

 
Навчальний план складений для різновікової дошкільної групи з українською 

мовою навчання. 

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти Бесарабівського 

НВК у 2020/2021  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Указу Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженого наказом 

Міністерством освіти і науки України від 16.06.2015 № 641,   Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234,  Гранично 

допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних 

типів та форм власності, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2015 № 446. 

Зміст освітнього процесу визначений Базовим компонентом дошкільної освіти 

затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.05.2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» . 

У 2020/2021 навчальному році робота з дітьми здійснюється за  програмою 

виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованою 

Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України 

№1/11-16163 від 09.11.2015), листів Міністерства освіти і науки України  від 

02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного мистецтва дітей у 

дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від 30.07.2020 

№ 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році» 

Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 

супроводжується методичними аспектами її реалізації. В освітньому процесі 

використовуються видання згідно з переліком видань, рекомендованих для 

використання в роботі у закладах дошкільної освіти Міністерством освіти і науки 

України. 

Відповідно до статутних цілей і завдань, враховуючи запити батьків, з метою 

особистісного розвитку дитини варіативна складова Базового компонента 

реалізується через запровадження парціальної програми «Граючись вчимося. 

Англійська мова». 

Пріоритетним змістовим напрямом роботи закладу дошкільної освіти  

Бесарабівського НВК є  екологічне виховання. 

Освітній процес організовано за підрозділами, планування освітньої роботи з 

вихованцями здійснюється за блочно-тематичним принципом та освітніми лініями. 
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Навчальний   рік   у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня  і  

закінчується  28  травня  наступного  року,  а  оздоровчий  період – з 31 травня  по  

31серпня.  

Упродовж навчального року для вихованців закладу дошкільної освіти 

проводяться канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім 

фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Терміни проведення 

канікул: осінні – з 24 жовтня по 01 листопада 2020 року, зимові – з 30 грудня по 10 

січня 2021, весняні – з 27 березня по 04 квітня. 

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. У 

першій половині дня рівномірно розподіляються види діяльності за основними 

видами занять залежно від бажань та інтересів дітей. У освітньому процесі 

використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, 

індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття. 

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить: 

- для дітей молодшого віку –  15 хвилин; 

- середнього – 20  хвилин;   

- старшого –  25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин. 

Режим роботи дошкільного підрозділу: 

дошкільний підрозділ працює з 07.30 до 17.30.  

вихідні дні – субота та неділя. 

 

Школа І-ІІ ступенів 

 

Навчальний план складено: 

 для 1 класу - за Освітньою програмою початкової освіти 1 клас 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) Кегичівської районної ради 

Харківської області на 2020/2021 навчальний рік, схваленою на засіданні 

педагогічної ради закладу (протокол № 8 від 10.06.2020) та затвердженою 

директором 10.06.2020  та  за Типовою освітньою програмою початкової освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26.07.2018 № 816 (таблиця № 11); 

 для 3 класу - за Освітньою програмою початкової освіти 3 клас 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) Кегичівської районної ради 

Харківської області на 2020/2021 навчальний рік, схваленою на засіданні 

педагогічної ради закладу (протокол № 8 від 10.06.2020) та затвердженою 

директором 10.06.2020;  

 для 4 класів - за Освітньою програмою початкової освіти 4 клас 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) Кегичівської районної ради 

Харківської області на 2020/2021 навчальний рік, схваленою на засіданні 

педагогічної ради закладу (протокол № 8 від 10.06.2020) та затвердженою 

директором 10.06.2020 та за Типовою освітньою програмою для спеціальних 

закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 

№693 (таблиця № 14); 

 для 5-9 класів-за Освітньою програмою базової загальної освіти  

5-9 класи Бесарабівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) Кегичівської 

районної ради Харківської області на 2020/2021 навчальний рік, схваленою на 

засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 8 від 10.06.2020) та затвердженою 

директором 10.06.2020. 

Мова навчання – українська. 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

 

Початкова школа 

Навчальний план закладу для 1, 3, 4 класів включає інваріантну складову 

сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачено додаткові 

години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової. 

У відповідності до  Державних стандартів початкової освіти у 1, 3, 4 класах  

галузь «Мистецтво» буде вивчатись за рахунок двох навчальних предметів: 

музичне мистецтво: 

1 клас –1 година на тиждень; 

3 клас – 1 година на тиждень; 

4 клас - 0,5 години на тиждень;  

образотворче мистецтво: 

1 клас – 1 година на тиждень; 

3 клас –1 година на тиждень; 

4 клас – 0,5 години на тиждень. 

Варіативна частина у початкових класах: 

курс за вибором: 

- курс за вибором «Розвиток продуктивного мислення»(1, 3 класи) -  по 1 годині 

на тиждень - з метою формування у дітей  здатності до аналізу та синтезу, вміння 

мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. 

 додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної 

складової: 

українська мова, літературне читання  у 3 класі: 

І семестр – «Українська мова» – 3,5 години; «Літературне читання» - 3,5 години. 

ІІ семестр – «Українська мова» » – 3,5 години; «Літературне читання» - 3,5 години. 

українська мова і літературне читання у 4 класі:  

І семестр – «Українська мова» – 3,5 години; «Літературне читання» - 3,5 години. 

ІІ семестр – «Українська мова» » – 3,5 години; «Літературне читання» - 3,5 години. 

 

 

Основна школа 

5-9 класи 

Навчальний план 5-9 класів включає інваріантну складову сформовану на 

державному рівні та варіативну складову, де передбачено додаткові години на 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсу, курсів 

за вибором, факультативу. 

За рахунок варіативної складової в 6 класі додано 0,5 години на вивчення 

української мови. 

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класі вивчається курс «Історія 

України (Вступ до історії)», у 6 класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія 

України». 

В основній школі розподіл варіативної складової здійснено таким чином: 
курси за вибором та спецкурси: 

- курс за вибором  «Родинні фінанси» (5 клас) – 1 година на тиждень – з 

метою підвищення рівня фінансової грамотності учнів 5 класу шляхом ознайомлення 

з основами управління родинними та власними фінансами; 

- курс за вибором  «Культура добросусідства» (5,6 класи) – по 1 годині на 

тиждень – з метою виховання  соціально  компетентних  і  толерантних  осіб,  

громадян  і патріотів  своєї  Батьківщини; 

- курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач» (6 клас) – 1 година на 

тиждень, з метою підвищення рівня фінансової компетентності учнів, формування 

навичок раціональної споживчої поведінки та розвитку раціонального економічного 

мислення; 

- курс за вибором «Права дитини у вільній країні» (6 клас) - 1 година на 

тиждень, з метою формування в учнів стійкого інтересу до вивчення предметів 

правового та громадянського спрямування, потреби поважати права і свободи інших 

людей; 

- курс за вибором «Фінансова культура» (7 клас) - 1 година на тиждень, з 

метою формування в учнів знань основ фінансової грамотності і підвищення їхнього 

рівня фінансової культури; 

- курс за вибором «Живи за правилами» (7 клас) – 1 година на тиждень, з 

метою ознайомлення учнів з правилами поведінки, формування в них розуміння їх 

важливої ролі в житті суспільства та окремої людини, мотивування дотримання норм 

моралі та права; 

- курс за вибором «Вчимося бути громадянами» (7 клас) – 1 година на 

тиждень, з метою виховання суспільно-активних громадян для підтримки та 

зміцнення самоврядування; 

- курс за вибором «Основи медіаграмотності» (8 клас) –  1 година на 

тиждень, з метою формування теоретичної бази знань учнів з основ 

медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з 

інформацією; 

- курс за вибором «Історія українського козацтва» (8 клас) –  1 година на 

тиждень, з метою формування в учнів системних знань, умінь та навичок з історії 

розвитку і становлення українського козацтва; особистісних рис самосвідомого 

громадянина України зі стійкими демократичними цінностями; 

- спецкурс «Харківщинознавство» (8, 9 класи) – по 1 годині на тиждень –  

з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової 

України, подальшого розвитку краєзнавчого руху на Харківщині, виховання в 

учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини 

рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого 
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народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї 

Батьківщини. 

факультативний курс: 

- «Основи роботи з топографічною картою» (8 клас) – 0,5 години на тиждень, з 

метою формування топографо-картографічних понять, набуття практичних умінь і 

навичок під час роботи з топографічними картами та їх застосування при вирішенні 

різних життєвих ситуацій. 

- індивідуально-групові заняття: 

- з іноземної мови (англійської)  (5 клас) –   0,5 години на тиждень, з 

метою систематизації та поглиблення знань з англійської мови. 

- з іноземної мови (англійської)  (9 клас) –   1 година на тиждень, з метою 

систематизації та поглиблення знань з англійської мови. 

Змістовне наповнення предмета «Фізична культура» у 5-8  класах  формується   

через   варіативні модулі: «Легка атлетика», «Волейбол»,  «Футбол», «Баскетбол», 

«Гімнастика».У 9 класі –  «Легка атлетика», «Волейбол»,  «Футбол», «Баскетбол». 

Викладання трудового навчання реалізується через проектно-технологічну 

діяльність учнів. У 5-6 класах учні опановують по 6 проектів, у 7-8 класах– учні 

опановують  по 5 проектів, у 9 класі  – 2 проекти. 

Клас Об’єкти проектно-

технологічної діяльності 

учнів 

Основна технологія 

5 Гольниця 

 

Технологія обробки текстильних матеріалів 

ручним способом. 

Брелок Технологія виготовлення виробів з бісеру. 

Підставка для гаджета. 

 

Технологія обробки деревинних матеріалів  

(ДВП, фанера). 

Закладка для книги Технологія виготовлення виробів у техніці 

«макраме». 

Декоративні квіти Технологія ліплення. 

Листівка 

 

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних 

та природних матеріалів). 

  

6 Підставка під горнятко. Технологія плетіння (лозоплетіння, 

соломоплетіння тощо) 

Панно, картина Технологія ниткографії. 

Кухонне приладдя 

(лопатка, виделка тощо) 

Технологія оздоблення виробів художнім 

випалюванням (пірографія). 

Підставка під гарячий 

посуд з термостійкими 

з’єднаннями. 

Технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, 

фанера). 

Рамка для фото Технологія виготовлення аплікації (з текстильних 

та природних матеріалів). 

Прикраси з бісеру, 

стрічок, ниток, тощо 

Технологія виготовлення виробів з бісеру. 

7 Декоративний вінок Технологія виготовлення штучних квітів. 

Килимок на стілець. Технологія виготовлення в’язаних виробів. 
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Декоративний рушник. 

 

Технологія виготовлення вишитих виробів 

(мережки, гладь, хрестик). 

Органайзер. Технологія ручної обробки деревини 

Декоративна ваза. Технологія оздоблення мозаїкою. 

Кондитерські вироби Технологія виготовлення кондитерських виробів. 

8 Декоративна тарілка. Технологія оздоблення мозаїкою. 

Панно Технологія виготовлення штучних квітів 

Намисто, підвіска Технологія виготовлення виробів у техніці 

валяння. 

Елементи ландшафтного 

дизайну 

Технологія ландшафтного дизайну 

Ключниця Технологія ручної обробки деревини 

9 Вироби для власних 

потреб. 

Технологія обробки текстильних матеріалів 

ручним способом. 

Корисні речі для 

інтер’єра школи, 

дитячого садка, 

громадських місць, 

помешкання.  

Технологія ландшафтного дизайну 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових річного 

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

викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова 

(0,5) – по одній годині через тиждень. 

 

ІІІ.   Структура  навчального  року 

Відповідно   Закону     України      «Про повну загальну середню освіту» 

2020/2021 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань і 

закінчується не пізніше  01 липня 2021 року. 

Навчальні заняття організовуються  за  семестровою  системою:  І семестр – з 

01 вересня по 24 грудня 2020 року, ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року. 

Впродовж навчального року для учнів орієнтовно проводяться канікули: 

- осінні – з 24 жовтня по 01 листопада 2020 року; 

- зимові – з 25 грудня по 10 січня 2021 року; 

- весняні – з 27 березня по 04 квітня 2021 року  

Передбачено для учнів 1 класу– з 08 по 15 лютого 2021 року. 

З урахування місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з 

відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись 

структура навчального року та графік учнівських канікул.  

Рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження 

навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для 

підготовки і проведення державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться під 

час навчального процесу), визначення дати вручення документів про освіту 

приймається спільно з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 
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У випускних 4, 9  класах проводиться державна підсумкова атестація 

навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинного законодавства України у 

терміни визначені Міністерством освіти і науки України. 

У відповідності до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008  

№ 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу 

під час проведення навчальної практики та навчальних екскурсій учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та згідно рішення педагогічної ради закладу 

від 29.05.2020  протокол № 8 навчальна практика та навчальні екскурсії, які не 

передбачені навчальними програмами в 4-8 класах у 2020/2021 навчальному році 

проводитися не будуть. 

 Згідно Державного стандарту початкової освіти наприкінці навчального року 

протягом п’яти днів у 1 класі та десяти днів у 3 класі буде проведено  навчально-

пізнавальну практику. 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 
Освітній процес організовано в одну зміну за  п’ятиденним робочим тижнем. 

Початок навчальних занять – 8.30 год. 

Встановлено таку тривалість уроків: 

- у 1 класі – 35 хв.; 

- у 3-4 класах – 40 хв.; 

- у 5-9класах – 45 хв. 

Відповідно до Постанови Міністерства охорони здоров’я від 22.08.2020 № 50 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину зв’язку поширенням короновірусної 

хвороби ( COVID – 19),  

перерви: одна – 20 хв. (після 2 уроку)- для учнів 1, 3-4 класів; 

друга – 20 хв. (після 3 уроку) – для учнів 5-9 класів; 

інші – по 10 хв. – для провітрювання кабінетів та обробки бактерицидним 

опромінювачем. 

Розроблено маршрут руху здобувачів на всі можливі входи в приміщення 

закладу. 

Заходи з позакласної роботи проводяться в такі терміни : 

- 1-6 класи – до 16 годин 

- 7-9 класи – до 21 години. 

Робота гуртків, факультативу проводиться за розкладом затвердженим 

директором Бесарабівського НВК. 

 

 

Директор   Бесарабівського НВК:         Інна ВОЛКОВА 
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Додаток1                                                            
складений на основі  програми виховання і                                  

навчання дітей від двох до семи років  «Дитина», 

(лист Міністерства освіти і науки 

України від 26.07.2010 № 1.4/18-3082) 

 

Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень за програмою 

виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» 

№ Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на 

тиждень за віковими групами 

молодший 

дошкільний 

(від 3 до 5 років) 

старший 

дошкільний 

 (від5 до 6 (7) 

років) 

1 Ознайомлення з соціумом 2 3 

2 Ознайомлення з природним довкіллям. 1 2 

3 Художньо-продуктивна діяльність 

(музична, образотворча, театральна)* 

5 5 

4 Сенсорний розвиток - - 

5 Логіко-математичний розвиток 1 2 

6 Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 

3 3 

7 Здоров’я та фізичний розвиток** 3 3 

8 Загальна кількість занять на тиждень 12 15 

9 Максимальна кількість занять на 

тиждень 

14 17 

10 Максимально допустиме навчальне 

навантаження на тиждень на дитину (в 

астрономічних годинах)*** 

5,3 8,3 

* - Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої 

діяльності, художньої  літератури. Театралізована діяльність реалізується протягом 

дня як самостійний вид діяльності або включена у різні заняття для реалізації їх 

програмових завдань. Художня література   

(1 заняття на тиждень) проводиться за рахунок кількості таких занять: художньо-

продуктивної діяльності у середній та старшій підгрупах, розвитку мовлення у  

старшій підгрупі, інтегрується у вищеназвані заняття у молодшій підгрупі. 

** - Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Навчальне 

навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм 

освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із 

санітарним законодавством. У дні, коли немає фізкультурних занять, проводяться 

фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. 

*** - Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в  молодшій та 

середній підгрупах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих занять. 

 

 

Директор  Бесарабівського НВК:           Інна ВОЛКОВА 
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 Додаток  2 

складений відповідно до додатка 1 Освітньої програми 

початкової освіти 1 клас Бесарабівського навчально-

виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради Харківської області схваленої 

на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 8 

від 10.06.2020) та затвердженої директором 10.06.2020 

 
Навчальний план для 1 класу 

з українською мовою навчання  

 

Навчальні предмети Кількість 

годин на 

тиждень  

у 1класі 

Інваріантна складова 

Інтегрований курс «Навчання грамоти» 7 

Іноземна мова (англійська) 2 

Математика 4 

Я досліджую світ 3 

Дизайн і технології 1 

Мистецтво: музичне мистецтво 1 

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 

Фізична культура 3 

Разом 19+3 

Варіативний складник 

Курс за вибором 1 

Розвиток продуктивного мислення 1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 

20 

Усього (без урахування поділу класів на 

групи) 

23 

 

 

 

Директор   Бесарабівського НВК:            Інна ВОЛКОВА 
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Додаток 3 

до річного навчального плану  складений 

відповідно до додатка 11 Типової 

освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої 

освіти  для дітей з особливими  

освітніми потребами  

(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 26.07.2018 № 816) 
 

 

Навчальний план  

для учня 1 класу Саргсяна Андраніка 

з навчанням українською мовою 

(інклюзивна форма навчання) 

 

Навчальні предмети Кількість годин  для 

 навчання з класом 

1 клас Інклюзія 

Інтегрований курс 

«Навчання грамоти» 
7 

- - 

Іноземна мова (англійська) - 2 - 

Математика 4 - - 

Я досліджую світ 3 - - 

Дизайн і технології - 1  - 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 
1 

- - 

Мистецтво: образотворче 

мистецтво 

1 - - 

Фізична культура 3 - - 

Трудове навчання - - 1 

Разом 19 3 1 

Корекційно-розвиткові 

заняття 

- - 5 

Соціально-побутове 

орієнтування 

- - 2 

Ритміка - - 1 

Розвиток мовлення - - 2 

Усього ( без урахування 

поділу класів на групи) 

19 3 6 

 
 

 

Директор Бесарабівського НВК:  Інна ВОЛКОВА 
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  Додаток  4 

складений відповідно до додатка 1 Освітньої програми 

початкової освіти 3 клас Бесарабівського навчально-

виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради Харківської області схваленої 

на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 8 

від 10.06.2020) та затвердженої директором 10.06.2020 

 
Навчальний план для 3 класу 

з українською мовою навчання  

 

Навчальні предмети Кількість 

годин на 

тиждень  

у 3класі 

Інваріантна складова 

Українська мова 3,5 

Літературне читання 3,5 

Іноземна мова (англійська) 3 

Математика 4 

Я досліджую світ 4 

Інформатика 1 

Дизайн і технології 1 

Мистецтво: музичне мистецтво 1 

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 

Фізична культура 3 

Разом 22+3 

Варіативний складник 

Курс за вибором 1 

Розвиток продуктивного мислення 1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 

23 

Усього (без урахування поділу класів на 

групи) 

26 

 

 

 

Директор   Бесарабівського НВК:                   Інна ВОЛКОВА 
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 Додаток  5 

складений відповідно до додатка 1 Освітньої програми 

початкової освіти 4 клас Бесарабівського навчально-

виховного комплексу (загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради Харківської області схваленої 

на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 8 

від 10.06.2020) та затвердженої директором 10.06.2020 
 

 
Навчальний план для 4 класу 

з українською мовою навчання з вивченням російської мови 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  

у 4 класі 

Інваріантна складова 

Українська мова  3,5 

Літературне читання  3,5 

Російська мова 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Математика  4 

Природознавство 2 

Я у світі 1 

Музичне мистецтво 0,5+0,5 

Образотворче мистецтво 0,5+0,5 

Трудове навчання 1 

Інформатика  1 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура 3 

Разом 25+1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 

23 

Усього (без урахування поділу класів на 

групи) 

26 

 

 

 

Директор   Бесарабівського НВК:              Інна ВОЛКОВА 
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Додаток 6 

до річного навчального плану  складений 

відповідно до додатка 14 Типової 

освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти І ступеня для 

дітей з особливими освітніми потребами  

(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 25.06.2018 № 693) 
 

 

Навчальний план  

для учениці 4 класу Іволгіної Поліни 

з навчанням українською мовою 

(інклюзивна форма навчання) 

 

Навчальні предмети Кількість годин  для 

 навчання з класом 

4 клас Інклюзія 

Українська мова 3,5 - - 

Літературне читання  3,5 - - 

Іноземна мова  (англійська) - 2 - 

Російська мова - 2 - 

Математика 4 - - 

Природознавство 2 - - 

Я у світі 1 - - 

Музичне мистецтво 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 - - 

Трудове навчання 1 - 1 

Інформатика - 1 - 

Основи здоров’я 1 - - 

Фізична культура 2 1 -  

Разом 20 6 1 

Корекційно-розвиткові 

заняття 

- - 5 

Соціально-побутове 

орієнтування 

- - 2 

Ритміка - - 1 

Розвиток мовлення - - 2 

Усього ( без урахування 

поділу класів на групи) 

20 6 6 

 
 

 

Директор Бесарабівського НВК:  Інна ВОЛКОВА 
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Навчальний план для 5-9  класів 

з навчанням українською мовою і вивченням російської мови 
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Інваріантна складова 

Українська мова 3,5 3,5+0,5 2,5 2 2 

Українська література  2 2 2 2 2 

Іноземна мова  (англійська) 3 2 2 2 2 

Російська мова 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Історія України (Вступ до історії) 1 - - - - 

Історія України - 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Музичне мистецтво 1 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 

Мистецтво - - - 1 1 

Математика  4  4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство 2 - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Основи здоров’я  1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом 28,5 31 32 32,5 31 

Варіативна складова 2,5 3,0 3 3,5 2 

Курси за вибором, спецкурс 2 3 3 3 2 

Родинні фінанси 1 - - - - 

Культура добросусідства 1 1 - - - 

Права дитини у вільній країні - 1 - - - 

Фінансово-грамотний споживач - 1 - - - 

Вчимося бути громадянами - - 1 - - 

Живи за правилами - - 1 - - 

Фінансова культура  - 1 - - 

Основи медіаграмотності - - - 1 - 

Історія українського козацтва - - - 1 - 

Харківщинознавство - - - 1 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33 

Факультативний  курс  - - 0,5 - 

Основи роботи з топографічною картою - - - 0,5 - 

Індивідуально-групові заняття  0,5 - - - 1 

Іноземна  мова (англійська) 0,5 - - - 1 

Усього ( без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 

 

Директор  Бесарабівського НВК:    Інна ВОЛКОВА 

  

 

Додаток  7 

складений відповідно до додатку 1 Освітньої програми 

базової  загальної  освіти 5-9 класи Бесарабівського 

навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів – дошкільного 

навчального закладу) Кегичівської районної ради 

Харківської області схваленої на засіданні педагогічної 

ради закладу (протокол № 8від 10.06.2020) та затвердженої 

директором 10.06.2020 
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                                                                                                 Додаток 8 

до річного навчального плану  

Бесарабівського навчально-виховного  

комплексу (загальноосвітнього  

навчального закладу І-ІІ ступенів –  

дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради  

Харківської області 

Перелік 

навчальних програм навчального плану 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу  

(загальноосвітнього навчального закладу  

І-ІІ ступенів –дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської районної ради Харківської області 

для вивчення предметів інваріантної складовоїу 1, 3-9 класах 

у 2020/2021 навчальному році 

№ 

з/

п 

Назва 

предмета 

К
л
ас

 

Назва навчальної 

програми 

Рік та 

видавництво 

Тип  Нормативно-

правове 

забезпечення  

(ким дозволена до 

використання та 

ким і коли 

затверджена 

Початкова школа 

1 Українська 

мова 

(навчання 

грамоти) 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

2 Математика 1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

3 Іноземна мова 

(англійська) 

1 

 

Іноземні мови. 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

та спеціалізованих 

навчальних 

закладів. 1-4 
класи 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

4 Я досліджую 

світ 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

5 Дизайн і 

технології 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  
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під редакцією 

О. Ю. Савченко 

України, 

mon.gov.ua 

№ 1272 

 

6 Мистецтво: 

образотворче 

мистецтво 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

7 Мистецтво: 

музичне 

мистецтво 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

8 Фізична 

культура 

1 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1272 

 

9 Українська 

мова 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

10 Літературне 

читання 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

11 Математика 3 

 

Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

12 Іноземна мова 

(англійська) 

3 Іноземні мови. 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

та спеціалізованих 

навчальних 

закладів. 1-4 

класи 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

13 Я досліджую 

світ 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

14 Дизайн і 

технології 

3 Типова освітня 

програма для 

2019, 

Сайт 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 
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закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією 

О. Ю. Савченко 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

15 Мистецтво: 

образотворче 

мистецтво 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

16 Мистецтво: 

музичне 

мистецтво 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

17 Інформатика 3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

18 Фізична 

культура 

3 Типова освітня 

програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

під редакцією  

О. Ю. Савченко 

2019, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  08.10.2019  

№ 1273 

 

19 Українська 

мова 

4 Українська мова 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від  

05.08.2016 № 948 

 

20 Літературне 

читання 

 

4 Літературне 

читання 

 Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 05.08.2016  

№ 948 

 

21 Російська мова 

 

4 Російська мова 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2012, 

Видавничий дім  

«Освіта», 

Київ 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 12.09.2011  

№ 1050 

 

22 Іноземна мова 

(англійська) 

4 Іноземні мови 

навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 05.08.2016 
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та спеціалізованих 

навчальних 

закладів  

1 – 4 класи 

України, 

mon.gov.ua 

№948 

 

23 Математика 

 

4 Математика 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  05.08.2016 

№948 

 

24 Природознавст

-во 

4 Природознавство 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  05.08.2016 

№948 

 

25 Я у світі 4 Я у світі 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

 3 – 4 клас 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  05.08.2016 

№948 

 

26 Образотворче 

мистецтво 

4 Образотворче 

мистецтво  

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 05.08.2016 

№948 

 

27 Музичне 

мистецтво 

4 Музичне 

мистецтво 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 05.08.2016 

№948 

 

28 Трудове 

навчання 

4 Трудове навчання  

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 
Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 
України  

від  05.08.2016 

№948 

 

29 Інформатика 4 Інформатика 

Навчальна 

програма   для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і України  

від  05.08.2016 

№948 

 



 21 

2 – 4 класи 

30 Основи 

здоров'я 

4 Основи здоров'я  

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від  05.08.2016 

№948 

 

 

31 Фізична 

культура 

4 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

Фізична культура  

1 – 4 класи 

2016, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ  Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 05.08.2016  

№948 

                                      Основна школа 

32 Українська  

мова 

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Українська мова. 

5-9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804;  

33 Українська 

література  

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Українська 

література. 

5-9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна  Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804;  

34 Іноземна мова  

(англійська) 

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Іноземні мови.  

5-9» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України 

від 07.06.2017  

№ 804 

35 Російська мова 5-9 Програма 

Російська мова:  

для 5–9 класів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

українською 

мовою навчання 

2015, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017 

№804; 

 

36 Зарубіжна 

література 

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Зарубіжна 

література. 

5 – 9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

37 Історія України. 

(Вступ до 

історії) 

5 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Історія. 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

Державна 

 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 21.02.2019  

№ 236 
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5–9 класи» mon.gov.ua 

38 Історія України 6-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Історія. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 21.02.2019  

№ 236 

39 Всесвітня 

історія 

6-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Історія. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

40 Основи 

правознавства 

9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Основи 

правознавства.  

9 клас» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

41 Музичне 

мистецтво 

5-7 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Мистецтво. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

молоді та спорту 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

42 Образотворче 

мистецтво 

5-7 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Мистецтво. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

молоді та спорту 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

43 Мистецтво 8-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Мистецтво. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

молоді та спорту 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

44 Математика  5-6 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Математика. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

45 Алгебра 7-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Математика. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 
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46 Геометрія  7-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Математика. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017 

 № 804; 

 

47 Фізика 7-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Фізика. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

молоді та спорту 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

48 Природознав-

ство 

5 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Природознавство 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України  

від07.06.2017  

№ 804; 

49 Біологія 6-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Біологія. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

50 Хімія 7-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Хімія. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України 

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

51 Географія 6-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Географія. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

52 Трудове 

навчання 

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

«Трудове 

навчання. 

5–9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 07.06.2017  

№ 804; 

 

53 Інформатика 5-9 

 

 

 

Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

Інформатика. 5-9 

класи (для учнів, 

які вивчали 

інформатику 

в 2-4 класах) 

2017,  

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від07.06.2017  

№ 804;  
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54 Основи здоров’я  5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Основи здоров'я. 

5 – 9 класи» 

2015, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від07.06.2017  

№ 804;  

 

55 Фізична  

культура 

5-9 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Фізична 

культура. 

5 – 9 класи» 

2017, 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

mon.gov.ua 

Державна Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 23.10.2017 

№1407  

 

 

 

 

Директор Бесарабівського НВК:   Інна ВОЛКОВА 
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Додаток  9 

до річного навчального плану 

Бесарабівського навчально-виховного  

комплексу(загальноосвітнього  

навчального закладу І-ІІ ступенів –  

дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської ради Харківської області 

 

Перелік 

навчальних програм навчального плану 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу 

(загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) 

Кегичівської ради Харківської області 

для вивчення предметів варіативної  складової у 1, 3-9 класах 

у 2020/2021 навчальному році 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмету 

К
л

а
с 

Назва 

навчальної 

програми 

Рік  та 

видавництво 

Тип 

програми 

Нормативно-правове 

забезпечення (ким 

дозволена до 

використання  та 

ким і коли 

затверджена) 

1 Розвиток 

продуктивно-

го мислення 

(курс за 

вибором) 

1 

3 

Програми курсів 

за вибором для 

початкових 

класів. Варіативна 

складова Типових 

навчальних 

планів. Книга 2. 

2011 

Тернопіль 

Державна Лист Інституту 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти від 06.04.2016 

№ 21/12-Г-128 

2 Родинні 

фінанси (курс 

за вибором) 

5 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів курсу за 

вибором «Родинні 

фінанси»5 клас 

2015 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

mon.gov.ua 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 28.01.2020  

№ 22.1/12-Г- 84 

3 Культура 

добросусідст-

ва (курс за 

вибором) 

5 

6 

Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. «Етика. 

5-6 класи». 

 

2018 

Київ 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 15.06.2018 

№ 22.1/12-Г-366 

4 Права дитини 

у вільній 
країні 

6 

 

Навчальна 

програма для 
учнів 6 

класівзакладів 

загальної 

середньої освіти 

«Права дитини у 

вільній країні» 

 

2018 

Чорноморськ 
 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 
освіти від 02.07.2018  

№ 22.1/12-Г- 472 

5 Фінансово-

грамотний 

споживач 

(курс за 

6 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів курсу за 

2015 

Сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 28.01.2020  

№ 22.1/12-Г- 82 
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вибором) вибором 

«Фінансово-

грамотний 

споживач». 

України 

mon.gov.ua 

6 Живи за 

правилами 

(курс за 

вибором) 

7 Збірник навчальних 

програм  для учнів 1-

9 класів основної 

школи та 10-11 

класів суспільно-

гуманітарного 

напряму старшої 

школи. Частина ІІІ. 

2010 

«Поліграф-

книга» 

Державна Лист Міністерства 

освіти і науки України 

від 29.08.2016 

№ 1/11-11414 

7 Фінансова 

культура 

(курс за 

вибором) 

7 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів курсу за 

вибором 

«Фінансова 

культура»7 клас 

2015 

Київ 

 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 28.01.2020  

№ 22.1/12-Г- 81 

8 Вчимося бути 

громадянами 

(курс за 

вибором) 

7 Збірник навчальних 

програм для учнів 

1-9 класів основної 

школи та 10-11 

класів суспільно-

гуманітарного 

напряму старшої 

школи. 

2010 

ВАТ 

«Поліграф-

книга» 

Державна Лист Міністерства 

освіти і науки України 

від 29.08.2016 

№ 1/11-11414 

9 Історія 

українського 

козацтва 

(курс за 

вибором) 

8 Програма курсу за 

вибором 

(спецкурсу) для 

учнів 8 класів 

«Історія 

українського 

козацтва» 

2017 

Черкаси 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 27.06.2017  

№ 21.1/12-Г-280 

10 Основи 

медіаграмотн

ості (курс за 

вибором) 

8 Навчальна 

програма для учнів 

8(9) класів «Основи 

медіаграмотності» 

(пропедевтичний 

курс) 

2017 

Київ 

Державна Лист Міністерства 

освіти і науки України 

від 27.09.2017  

№ 1/11-9777 

11 Основи 

роботи з 

топографіч-

ною картою 
(факультатив-

ний курс) 

8 Програма 

факультативного 

курсу для учнів 8 

класу 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

2018, 

Біла Церква 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 15.08.2018  

№22.1/12-Г-780 

12 Харківщино-

знавство 

(спецкурс) 

8 

9 

Навчальна 

програма 

спецкурсу 

«Харківщино-

знавство». 

2016 

КВНЗ 

«Харківська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Державна Лист Інституту 

модернізації змісту 

освіти від 05.08.2016 

№ 2.1/12-Г-649 

 

Директор Бесарабівського  НВК:               Інна ВОЛКОВА 


