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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Термахівської загальноосвітньої школи
І-ІТ ступенів на 2017-2018 н.р.

Пояснювальна записка

І. Загальні засади
Термахівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів здійснює свою діяльність
на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

власного Статуту,

забезпечує одержання учнями базової загальної середньої освіти на рівні
Державних стандартів.
Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру:
загальноосвітня школа І-ІІ ступеня;
мова навчання - українська.
В навчальному закладі навчається 33 учні.
В 1-4 класах навчається 15 учнів: два комплект у складі 1-2 класу та 3-4
класу; в 5,6,8-9класах навчаються 16 учнів, немає 7-го класу. В 5,8-му класах
ло три учні в 9-му класах навчається по чотири учня, які навчаються за
індивідуальною формою, відповідно на кожного учня припадає по 8 годин.
Тижневе навантаження в 5,8-му класах становить 24години в 9-му класі 32
години.
Робочий навчальний план закладу на 2017-2018 навчальний рік складено
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р №1/9315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани в
загальноосвітніх навчальних закладів»
для школи І ступеня
- для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із
змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460;
для школи II ступеня
- для 5,6, 8-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
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навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту
України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Методологічною
загальнолюдських

основою

загальної

і національних

середньої

цінностей,

освіти

є

переорієнтація

пріоритет
навчально-

виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись
вивченню

учнями

української

мови,

вітчизняної історії та

культури,

опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп'ютерною грамотністю.
Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану
на державному рівні.
Предмет «Фізична культура» в 1-4класах вивчається за такими розділами:
1. Основи знань з фізичної культури.
2. Способи рухової активності:
- вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;
- вправи для оволодіння навичками пересувань;
- вправи для опанування навичками володіння м’ячем;
- стрибкові вправи;
- ігри для активного відпочинку;
- вправи для розвитку фізичних якостей;
- вправи для формування постави і профілактики плоскостопості;
в 5.6. 8-9-му класах вивчається за такими варіативними модулями:
- загальна фізична підготовка, футбол, легка атлетика, волейбол,
баскетбол.
Предмет «Трудове навчання» вивчається за такими основними технологіями:
5клас
- Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних
матеріалів.
З

- Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.
- Технологія виготовлення ляльки-мотанки.
- Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними
та декоративними швами.
бклас
- Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.
- Технологія виготовлення виробів із бісеру.
- Технологія ниткографії.
- Технологія вирощування кімнатних рослин.
8клас
- Технологія оздоблення мозаїкою.
- Технологія виготовлення штучних квітів.
- Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом.
9клас
- Технологія виготовлення виробів у техніці валяння.
- Технологія виготовлення виробів із шкіри.
III. Структура навчального року та режим роботи школи
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,
2 16/17 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» .
Закінчується навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників
початкової , основної школи відповідно до Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
ствердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014року
.У: 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

14.02.2015року

.У 157/26602
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
I семестр - з 01.09.2017 року по 28.12.2017 року,
II семестр - з 15.01.2018 року по 25.05.2018 року.
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Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні - з 30.10.2017 року по 05.11.2017 року,
зимові - з 29.12.2017 року по 14.01.2018 року,
весняні - з 26.03.2018 по 01.04.2018 року.
Навчальну практику та навчальні екскурсії провести:
- для 1-4класів - з 28.05.2018 по 31.05.2018року,
- для 5,6,8класів - з 28.05.2018 по 08.06.2018року.
Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються
відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки
України від 06.02.2008 №1/9-61.
Робота літнього мовного табору з 28.05.2018р по 08.06.2018р.
Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. ЗО хв. і закінчуються
о!5год.05хв.
Тривалість уроків:
І*.

1- му класі - 35 хвилин;
2- 4-му класах - 40 хвилин;

> 5-9-му класах — 45 хвилин.
Школа працює у п'ятиденному режимі в одну зміну.
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Робочий навчальний план
Термахівська ЗОНІ І-ІІ ступенів для учнів 1-4 класів на 2О17-2018н.р.
з українською мовою навчання
відповідно до додатка 1, наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із
змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460
Навчальні предмети
71Л\ЗІ

(Зуч.)
Мови і літератури
ч : зний і літературний
■очпоненти)

Українська мова
Іноземна мова (англійська мова)

•’„^тематика

Математика

. . гиродознавство

Природознавство

Г епільствознавство

Я у світі

Мистецтво

Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво

. снологп
: і ров'я і фізична
г- льгура

2
(4уч.)

З
(5уч.)

4
(Зуч.)

7

7

7

7

1

2

2

2

1
З

1
З

~2Л

~23~

Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров'я
Фізична культура

?ззом
Варіативна частина
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24

24
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Робочий навчальний план
Термахівська ЗОШ І-ІІ ступенів для учнів 5 класу (Зучня) на
2017-2018н.р.з навчання українською мовою
і

оповідно до додатка 1, наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 в
редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з
наказом МОН України від 12.12.2014 №1465
Освітні галузі

Навчальні предмети
Українська мова

К-ть
год.
3,5

Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)

2
2
3

Суспільствознавство

Історія України

Мистецтво

Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво

Математика

Математика
Алгебра
Г еометрія
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Природознавство

Природознавство
Біологія
Г еографія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров'я
Фізична культура

2

Технології
Здоров'я і фізична
культура
Разом

1

0,5
0,5

1
1
1
2,5
24
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Робочий навчальний план
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Терчахівська ЗОШ І-ІІ сту пенів для учнів 6 класу на 201Тз українською мовою навчання і вивченням мови
національних меншин

відповідно до додатка 12. наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409
в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно
з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465
Навчальні предмети

Освітні галузі

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)
Російська мова

К-ть
год.
3,5
2
2
2
2

Суспільствознавство

Історія України
Всесвітня історія

1
1

Мистецтво

Музичне
мистецтво
Образотворче мистецтво

1
1

Математика

Математика
Алгебра
Г еометрія

4

Природознавство

Технології
Здоров'я
культура
Разом

і

Природознавство
Біологія
Г еографія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
фізична Основи здоров'я
Фізична культура

2
2

2
1
1
3
30,5
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Робочий навчальний план
Термахівська ЗОШ І-ІІ ступенів для учнів 8 класу(3 учня)
на 2017-2018н.р. з навчанням українською мовою
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відповідно до додатка 1, наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409
в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з
наказом МОН України від 12.12.2014 №1465

Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)

7
(4Уч.)
2
1,5
1,5
2,5

Суспільствознавство

Історія України
Всесвітня історія

1,5
0,5

Мистецтво

Мистецтво

0,5

Математика

Математика
Алгебра
Г еометрія

2
1,5

Природознавство
Біологія
Г еографія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров'я
Фізична культура

1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,5
0,5
2

Природознавство

Технології
Здоров'я і фізична
культура
Разом

24

Варіативна частина
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Робочий навчальний план
Терчахівська ЗОШ І-ІІ ступенів для учнів 9 класу(4 учня) йа ;
2017-2018н.р з українською мовою навчання і вивченням мови щ^п
національних меншин

відповідно до додатка 12. наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409
в редакції наказч \10Н України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з
наказом МОН України від 12.12.2014 №1465

Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова
Українська література
Російська мова
Англійська мова
Зарубіжна література

Суспільствознавство

Історія України
Всесвітня історія
Правознавство
Мистецтво

1,5
1
1
1

Математика

Алгебра
Г еометрія

2
2

Природознавство

Природознавство
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров'я
Фізична культура

Мистецтво

Технології
Здоров'я і фізична
культура
Разом

8
(4уч.)
2
2
2
2
2

2
1,5
2,5
2
0,5
1,5
1
2,5
32

Варіативна частина
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