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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА 2018/2019 Н.Р.
Методичні рекомендації щодо підготовки освітньої програми
закладу загальної середньої освіти та навчального плану закладу освіти
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня
(початкова освіта) (наказ МОН від 20.04.2018 р.№407) розроблена на
виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти».
Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані
підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу
освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів
навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти .
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
(базова середня освіта) (наказ МОН від 20.04.2018 р.№405) розроблена на
виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює
рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного
комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових
результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти.
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня
(профільна середня освіта) (наказ МОН від 20.04.2018 р.№406) розроблена
на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня
(профільна середня освіта) (наказ МОН від 20.04.2018 р.№408) розроблена
на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
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України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
Типова освітня програма профільної середньої освіти окреслює
рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного
комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових
результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти .
Типова освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які
натепер подані в рамках навчальних планів ;
очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних
програм, перелік яких наведено в таблиці 18 (наказ МОН від 20.04.2018
р.№405), таблиці 4 (наказ МОН від 20.04.2018 р.№408) ; пропонований зміст
навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і
науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти
системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою
освітньою програмою.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів
закладів загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів
закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний
рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів
закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний
рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5
годин/навчальний рік, для 9- ох класів – 1260 годин/навчальний рік..
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660
годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х
класів – 1330 годин/навчальний рік; для 12-х класів вечірньої форми
навчання – 805 годин/навчальний рік Детальний розподіл навчального
навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної
середньої освіти.
На основі Типової освітньої програми формується освітня програма
закладу початкової освіти, закладу базової середньої освіти, яка не потребує
окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти . Її
схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує директор. Освітня
програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені
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відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу
освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).
Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати
досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених
Державним стандартом.
На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та
затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію
освітнього процесу.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими
предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе
навантаження учнів.
Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх
галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі
предмети.
Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх
галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі
предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на
державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої
освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну
складову
Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація
освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через
окремі предмети і курси за вибором.
Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти
розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження
у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить
загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення
базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів
і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи,
індивідуальні заняття тощо.
Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається
закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості
організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів,
особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового
забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.
Варіативна складова навчальних планів використовується на:
підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл
годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється
вчителем самостійно. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного
журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано
зазначені години;
запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють
обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика,
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історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія,
креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
індивідуальні заняття та консультації.
Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через
запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір
для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку
наскрізних умінь тощо.
Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку
фінансуються з бюджету.
Відповідно до основних типів закладів загальної середньої освіти та
особливостей навчально-виховного процесу передбачено окремі варіанти
навчальних планів.
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани
закладів освіти повинні містити усі предмети інваріантної складової,
передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї Типової освітньої
програми.
У класах з поглибленим вивченням окремих предметів дозволяється
навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують
санітарно-гігієнічних.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються
відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу
класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6
березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи
можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а
також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних
асигнувань та залучення додаткових коштів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при
визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним
навчальним тижнем.
Розподіл годин фіксується у календарному плані, після встановлення
відповідності календарних планів навчальним програмам, та погоджується
директором закладу освіти чи заступником з навчально-виховної роботи.
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Директор чи заступник може делегувати встановлення відповідності
календарних планів навчальним програмам
шкільниим методичним
об’єднанням (методичним радам).
Наприклад:

«Погоджено» Директор (закладу освіти)
ПІБ
(підпис)
або Заступник директора з
навчально-виховної роботи
ПІБ
(підпис)
(№ протоколу від « » ____ 2018 р. засідання МО (методичної ради)
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