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на 2021-2022 навчальний рік 
 

У 2021-2022навчальному році в закладі функціонує29класів, в яких 
навчаються859 учнів. 

Робочий навчальний  план навчально-виховного комплексу № 
9м.Хмельницького розроблений на виконання Законів України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», відповідно до Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2023року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р,Державного стандарту 
початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти, Освітньої програми НВК №9 м.Хмельницького на 2018-
2023рр.та з метою задоволення потреб учнів у здобутті  якісної освіти.  

Навчальні плани складено:   
для 1-2-х класів НУШ-за Типовимиосвітніми програмами розробленими 

колективом під керівництвом Савченко О.Я.,затвердженими наказом МОН 
Українивід21.03.2018 року №268; №1273від 08.10.2019 р. 

для 3–4-х класів НУШ– за Типовими освітніми програмами 
розробленими колективом під керівництвом Савченко О.Я., затвердженими 
наказом МОН України від 08.10.2019 року№1273; 

Для класів, що працюютьза науково – педагогічним проєктом«Інтелект 
України», що відповідає Державним стандартам освіти (Наказ МОН України 
від 03.02.2021 року № 140): 

1-А, 2-А, 3-А, 4-Акласи - за Типовим навчальним планом початкової 
школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, 
що працюють за науково – педагогічним проєктом «Інтелект України»  

( додаток 2 до наказу  МОН України від 03.02.2021 року № 140); 
для 5-А класу – за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково – педагогічним 
проєктом «Інтелект України» (додаток 3 до наказу  МОН України від 
03.02.2021 року № 140) 



для 6-А класу – за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх 
навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково – педагогічним 
проєктом «Інтелект України» (додаток 3 до наказу  МОН України від 
03.02.2021 року № 140) 

 
Для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України 
від20.04.2018 №405. 

Для 10-11-х класів – За Типовими навчальними планами загальноосвітніх 
навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 
20.04.2018  №408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 року № 1493. 

Відповідно до ст. 10 п.3  Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», 2020-2021навчальний рік розпочинається 1 вересняуДень Знань, триває 
не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 2021 року. 

Навчальні заняття у 1 – 11-х класах організовуютьсяза 5 - денним режимом 
роботи в одну зміну, за семестровою системою. Строки навчання, режим 
роботи НВК №9 м.Хмельницького, тривалість навчання та канікул, уроків, 
перерв між ними регламентуються окремим документом, погодженим із 
міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у 
Хмельницькій області, схваленим педагогічною радою НВК №9 та 
затвердженим наказом директора НВК №9. 

Державна підсумкова атестаціяу 4,9-х класах буде проводитись  у формі, 
що визначається Міністерством освіти та науки України, в 11- х класах у формі 
ЗНО. 

Тривалість уроків у перших класах становить 35 хвилин, у 2 - 4 класах - 40 
хвилин, у 5-11  класах - 45 хвилин. 

 
Для задоволення освітніх потреб учнів в 5-Б, 5-В, 6-Б; 6-В, 7-А;7-В; 9А, 9Б 

класах  введено вивчення  другої іноземної мови - німецької.   
Варіативна частина навчального плану складається зкурсів за вибором, 

індивідуальних занятьз предметів,які доповнюють інваріантнийскладник і 
визначені з урахуванням побажань, інтересів, потреб учнівта їх батьків, а також 
можливостей закладу. 

Школа І ступеня 
Класи  Курси за вибором Годин Індивідуальні 

консультації/ 
групові 
заняття 

Годин 

1-А «Інтелект 
України» 

Абетка харчування 1    

1-Б Абетка харчування 1   



1-В Абетка харчування 1   
2-А «Інтелект 
України» 

Абетка харчування 1   

2-Б Абетка харчування 1   
3-А «Інтелект 
України» 

Фінансова поведінка 1   

3-Б Фінансова поведінка 1   
3-В Фінансова поведінка 1   
4-А «Інтелект 
України» 

Фінансова поведінка 1   

4-Б Фінансова поведінка 1   
4-В Фінансова поведінка 1   

 
З метою розвитку здоров`язбережної  компетентності учнів у 1-А;1-Б, 1-В, 

2-А; 2-Б класах виділено по 1 годині на проведення курсу за вибором «Абетка 
харчування». 

Курс за вибором «Фінансова поведінка», що практично є інтегрованим 
курсом фінансової грамотності і математики у початковій школі,введено у 
навчальний план 3-А;3-Б, 3-В,4-А; 4-Б, 4-В класівз метою формування 
фінансових, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних 
компетентностей молодших школярів, набуття усвідомлених практичних 
обчислювальних навичок роботи, пов’язанихіз базовими фінансовими 
знаннями. Відпрацювання практичних навичок фінансової та споживчої 
культури, сприяння психічному і соціальному особистісному розвитку дитини, 
її становлення як громадянина, що сприяє соціальній адаптації молодших 
здобувачів освіти в умовах ринкового середовища є завданнями цього курсу. 

 
Школа ІІ ступеня 

Класи  Курси за вибором Годин  Індивідуальні 
заняття та 
консультації 

Годин  

5-А «Інтелект 
України» 

-  історія 0.5 

5-Б (з двома 
іноземними 
мовами) 

Сторінками дитячої 
літератури 
Логічні стежинки 
математики 

0.5 
 
 
1 

  
  

5-В (з двома 
іноземними 
мовами) 

Сторінками дитячої 
літератури 
Логічні стежинки 
математики 
 

0.5 
 
 
1 

  
  



6-А «Інтелект 
України» 

  Природознавство. 
Твої фізичні 
відкриття 

0.5 

  
  

6-Б(з двома 
іноземними 
мовами 

 Права дитини у вільній 
країні  
Фізика для допитливих 

1 
1 

математика 0.5 
   

Розвязуємо прикладні задачі 1   
6-В (з двома 
іноземними 
мовами) 

Права дитини у вільній 
країні 
Фізика для допитливих 

1 
1 

математика 0,5 
  

Розвязуємо прикладні задачі 1   
7-А(з двома 
іноземними 
мовами) 

Права дитини у вільній 
країні 
Вибрані питання алгебри 

1 
 
1 

математика 1 
 1 

7-Б Права дитини у вільній 
країні 

1 математика 0.5 
англійська мова 1 

7-В(з двома 
іноземними 
мовами) 

Громадянська освіта 1 математика 1 
  хімія 1 

7-Г Громадянська освіта 1 математика 0.5 
  фізика 1 

8-А Видатні постаті України 
кінця ХVІІІ - початку ХХ 
століття 

1 фізика 1 
англійська мова 1 

 
8-Б Видатні постаті України 

кінця ХVІІІ - початку ХХ 
століття 

1 фізика 1 
українська мова 1 

  
9-А(здвома 
іноземними 
мовами) 

Моя громадянська   
свідомість. Запобігання 
корупції 

1   
 українська мова 1 

9-Б(з двома 
іноземними 
мовами) 

Моя громадянська 
свідомість. Запобігання 
корупції 

1   
українська мова 1 

Відповідно до основних принципів освіти в галузі прав людини для 
формування знань і розуміння принципів прав дитини, формування поваги до 
себе та оточуючих, толерантності, протидії булінгу в дитячому середовищі у 
навчальний план введено курс за вибором «Права дитини у вільній країні» та з 
метою формування математичної компетентності  введено курс за вибором 
«Розв`язуємо прикладні задачі», з метою формування компетентності в 
природничих науках і технологіях введено курс «Фізика для допитливих» у 6-х 
класах з вивченням другої іноземної мови. 

Варіативний складник навчального плану для учнів 7– х класів 
сформований за запитами батьків, учнів. Враховуючи актуальність виховання 
свідомого та відповідального громадянина України, з варіативного складника 



виділено по 1 годині у кожному 7 класі на вивчення курсу за вибором 
«Громадянська освіта» та «Права дитини у вільній країні», «Вибрані питання 
алгебри. Виділені години для індивідуальних занять та консультацій з 
предметів: математика, англійська мова, фізика, хімія. 

Для учнів 8-х класів з метою залучення їх  до дослідницько-пошукової 
діяльності, дослідження біографій творців історії рідної держави, виховання 
патріотизму, в навчальний план введено (по 1 годині) курс  за вибором 
«Видатні постаті України кінця ХVІІІ - початку ХХ століття». Решта 
додаткових годин - це індивідуальнізаняття та консультації з предметів: 
математика, українська мова, англійська мова, фізика. 

З метою формування поваги до прав людини, верховенства закону, 
неприйняття насильства, агресії та нетерпимості для учнів 9-х класів з 
варіативногоскладника виділено по1 годиніна курс за вибором «Моя 
громадянська свідомість. Запобігання корупції». Крім того, на індивідуальну 
роботу з учнями в усіх 9-х класах відведено годинина індивідуальні заняття з 
української мови. 

 
Школа ІІІ ступеня 

Класи  Курси за вибором  Індивідуальні 
заняття 

 

10-А  
Українська мова, 
література 

Визначні постаті України 1 Німецька мова 1 
 українська мова 1 

10-Б 
Українська мова, 
література 

Визначні постаті України 1 Англійська мова 1 
 українська мова 1 

11-А 
Історія України, 
всесвітня історія 
 

Визначні постаті України 1 Англійська мова 1 
 українська мова 1.5 
 математика 1 
   

11-Б 
Українська мова, 
література 

Визначні постаті України 1 математика 1 
 українська мова 1 
 англійська мова 1 

У 10 – 11-х класахзапроваджено профільне навчання, яке має на меті 
забезпечити більш глибоку профілізаціюздобувачів освіти у тій галузі знань і 
діяльності, в якій у них проявилися стійкі інтереси і здібності. З метою 
забезпечення наступності між допрофільною підготовкою та профільним 
навчанням, враховуючи побажання учнів та батьків, у школі будуть 
функціонувати класи з вивченням на профільному рівні таких предметів: 10А 
та  10-Б-  українська мова та література; 11-А– історія України, всесвітня 
історія, 11Б– -  українська мова та література. 



Вибірково - обов’язковими предметами в цих класах є: 
10-А, 10Б,11Б класах - інформатика, технології; 
 11-Б класах – інформатика, мистецтво. 
Варіативна складова для цих класів використана, в основному, на 

профільні предмети та підсилення навчальних предметів інваріантної складової 
навчального плану, які винесені на ЗНО-ДПА, а також на курс за 
вибором«Визначні постаті України» - 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б класи - по 1 годині. 

Решта додаткових годин відведено на індивідуальні заняття та 
консультації у цих класах з предметів: математика, українська мова, англійська 
мова, німецька мова. 

Поділ на групи здійснюється при вивченні предметів: українська мова, 
англійська мова, німецька мова, інформатика, трудове навчання, фізична 
культура, предмету «Захист України» відповідно до нормативів, затверджених 
наказом МОН України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів 
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, класів спеціальних навчальних закладів усіх типів та 
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах»: української мови, англійської, 
німецької мов, трудового навчання, фізичної культури, інформатики, предмету 
«Захист України». 

Програми курсів за вибором, які використовуються в освітньому процесі, 
затверджені Міністерством освіти і науки України. 

 
 
Директор НВК № 9м.Хмельницького                Ірина ТОМИЧ 


	З метою розвитку здоров`язбережної  компетентності учнів у 1-А;1-Б, 1-В, 2-А; 2-Б класах виділено по 1 годині на проведення курсу за вибором «Абетка харчування».

