
Пояснювальна записка 
 

10-12 класи у 2019-2020 навчальному році будуть навчатись за очною та 
заочною формами навчання та універсальним профілем (рівень стандарту, 
універсальний профіль). 

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 нормативів, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за 
№ 229/6517 (зі змінами), листа МОН від 20.08.2019р. № 1/9-525 «Щодо 
організації здобуття загальної середньої освіти». 

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію 
інваріантної та варіативної складових навчального плану. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за п’ятиденним 
навчальним тижнем. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється 
відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають 
санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу. 
 

Навчальний план та його обґрунтування 
        Навчальні плани ІІ ступеня та ІІІ ступеня 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, що є шкільним 
компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 
можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 12-го класу (очна 
форма навчання ) складає 790 годин/навчальний рік: для 10-ї групи  (заочна 
форма навчання) – 580 годин/навчальний рік. 

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується 
реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому 
порядку фінансуються із субвенції (бюджету). 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять 
усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом 
навчальних планів та варіативної складової. 

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі 
Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і 
курси за вибором. 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. 


