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Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану 

Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Горохівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області 

на 2022/2023 навчальний рік 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Основним документом, що регулює освітній процес у закладі, є робочий навчальний 

план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених 

Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням 

профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із 

засобів формування «моделі» випускника кожного ступеня навчання.  

Мета та завдання базового навчання полягає у створенні освітнього простору для 

здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору профілю подальшого навчання.  

Допрофільне навчання має стати етапом «академічної мобільності» випускників 

основної школи, готовності до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня.  

Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку 

особистості і визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх значущості для 

соціального становлення людини. 

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є 

фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації 

шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У 

старшій школі навчання є профільним. При формуванні змісту допрофільної освіти та 

варіативної складової навчального було максимально врахувано освітні потреби учнів і 

батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, моніторингу навченості та 

природніх задатків здобувачів освіти. Робочий навчальний план розроблений на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних 

стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних 

планах відповідного рівня 
Клас Кількість годин на рік 

1 клас 805 

2 клас 875 

3 клас 910 

4 клас 910 

Разом 1-4 класи 3500 

5клас 1085 

6 клас 1190 

7 клас 1225 

8 клас 1260 

9 клас 1260 

Разом 5-9-і класи 6020 

10 клас 1330 

11 клас 1330 

Робочий навчальний план враховує інструктивно-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 

навчальному році; Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205. 
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Пояснювальна записка до робочого навчального плану 
початкової школи для 1-4 класів на 2022/2023 навчальний рік 
 

З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим 

Державним стандартом у 2022/2023 навчальному році робочий навчальний план 

розроблений на основі Типових освітніх програм: 

для учнів 1-2-го класів складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів 

загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під керівництвом Савченко О. Я. та 

затвердженою наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22. 

для учнів 3-4-го класів складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів 

загальної середньої освіти (3-4 клас), розробленої під керівництвом Савченко О. Я. та 

затвердженою наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи 

водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

Змістові лінії мовно-літературної галузі за програмою Савченка О. Я реалізуються 

через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас - інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Читання». 

3-4 класи - навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання». 

На вивчення української мови в 3-4 класах виділено по 122 години (3,5 години на 

тиждень). Протягом навчального року проводити 3 години на тиждень української мови, 

1 годину на два тижні - урок розвитку зв’язного мовлення. 

На вивчення літературного читання в 2-4 класах виділено по 122 години (3,5 години 

на тиждень). Протягом навчального року проводити 3 години на тиждень літературного 

читання, 1 годину на два тижні - урок позакласного читання. 

Змістові лінії таких галузей, як природнича, громадянська й історична, 

здоров’язбережувальна; технологічна; інформатична (2-4 класи) за програмою Савченка 

О. Я. реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1-4 класи - «Я досліджую світ» (3 години), «Дизайн і технолоії» (1 година), 

«Інформатика» (1 година) (2-4 класи). 

3  метою синхронного викладання вище зазначених предметів здійснювати 

календарне планування, інтегруючи відповідні теми з предметів згідно програми. 

В розкладі уроків зазначати урок «Я досліджую світ» в кількості 5 годин (3+1+1). В 

класному журналі виділити окремі сторінки для обліку виконання навчальної програми з 

предметів - «Я досліджую світ» (3 години), «Дизайн і технолоії» (1 година), 

«Інформатика» (1 година - 2-4 класи). 

Як варіант можна практикувати викладання уроку «Дизайн і технології» в кількості 

2 години на тиждень (1+1) -дизайн і технології + інформатика. Із записом на окремих 

сторінках. 

На розсуд учителя викладання може здійснюватися як викладання окремих 

предметів згідно програми та тижневого навантаження. 
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Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

школи ІІ ступеня (5-9 класи) на 2022/2023 навчальний рік 

 
З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим 

Державним стандартом у 2022/2023 навчальному році робочий навчальний план 

розроблений на основі Типових освітніх програм: 

для учнів 5-го класу (адаптаційний цикл базової середньої освіти) складено відповідно до 

Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом МОН України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми 

для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» 

 

для учнів 6-9-го класів складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.09.2021 № 983) (таблиця 1). 
Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту середньої 

освіти, є обов'язковими і вивчатимуться на рівні державного стандарту на всіх профілях. 
Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, 

так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. 
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани школи П ступеня 

містять усі предмети інваріантної складової, передбачені таблицею 3 до Типової освітньої 
програми. 

Освітня галузь «Мистецтво» в 6-7-х класах реалізується навчальними предметами 
«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», в 8-9-х класах - предметом 
«Мистецтво». 

Математика в 7-9-х класах вивчається окремими предметами «Алгебра», 
«Геометрія». 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних 

модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально- 

технічного забезпечення, за результатами анкетування учнів для вивчення предмету 

«Фізична культура» обрано такі модулі: 

 

 

 

Освітня галузь «Технології» в 5 класі реалізується через предмет «Технології», 6-9-

х класах реалізується через предмет «Трудове навчання» шляхом сумісного навчання 

хлопців і дівчат. Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за 

результатами анкетування учнів обрано такі модулі для вивчення предметів «Технології» 

та «Трудове навчання»: 

 

 

 

 
Рік вивчення 

 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

Легка атлетика 

Футбол 

Гімнастика 

Баскетбол 

Волейбол 

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 
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На виконання Програми профілізації загальноосвітніх навчальних закладів за 

рекомендацією МОН України допрофільна підготовка здійснюватиметься у 8-9-х класах 
через позакласну роботу. Вона спрямована на розвиток інтересів учнів, їх здібностей, на 
вибір професій, а отже, і на профільне навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології (5 клас) 

Трудове навчання (6, 7, 8, 9 класи) 

5 Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом 

проєктнотехнологічної діяльності 

Модуль 2. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу 

Модуль 3. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно 

ужиткового-мистецтва 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших 

осіб 

6 Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

7 Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

8 Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

9 Розділ 1. Вироби в етнічному стилі 

Розділ 2. Вироби для власних потреб 

Розділ 3. Технологія побутової діяльності 
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Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

школи ІІІ ступеня (10-11 класи) на 2022/2023 навчальний рік 

 
З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим 

Державним стандартом у 2022/2023 навчальному році робочий навчальний план 

розроблений на основі Типових освітніх програм: 

для учнів 10-11-го класу складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти III ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (в 

редакції наказу МОН України від 28.11.2019 року №1493) (таблиця 2, 3) зі змінами, 

внесеними наказом МОН від 31.03.2020 року №464. 

Враховуючи кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, 

запити учнів 10-11 класів як вибірково-обов’язкові предмети здобувачі освіти вивчатимуть 

інформатику та мистецтво. З метою врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів 

школярів, діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі здібними та 

обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та групові 

заняття з різних дисциплін (математика, англійська мова, українська мова та історія 

України). 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

 
Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти 

для 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. 

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту, 

він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення 

базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів. 

До базових предметів належать: «Англійська мова», «Зарубіжна література», «Історія 

України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика», 

«Астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист 

України». 

Профільні загальноосвітні предмети - це той цикл предметів, який реалізуватиме цілі, 

завдання і зміст конкретного профілю. Профільно вивчатимуться такі предмети – у 10-11 

класах «Українська мова», «Українська література». 

Зміст профільного навчання в 10-11-х класах реалізується вивченням окремих 

предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок 

варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою 

формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів. 

 

 

 

Клас Профільний предмет Кількість годин на 

тиждень 

10 Українська мова 4 
 Українська література 4 

11 Українська мова 4 
 Українська література 4 
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У навчальному плані для 10-11-х класів зазначено кількість тижневих годин на 

вивчення базових предметів для досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів 

згідно з державними вимогами Державного стандарту. За модульним принципом буде 

реалізовано зміст базових предметів «Фізика і астрономія», «Біологія та екологія». Розподіл 

годин між модулем фізики і модулем астрономії, біології та екології здійснюється відповідно 

до навчальних програм. 

Нова навчальна програма з математики для учнів 10-11-х класів розрахована на 3 

години на тиждень. У І семестрі 10-11 класів виділяється 2 години на геометрію та 1 годину 

на алгебру і початки аналізу, у II семестрі навпаки - 1 година на геометрію та 2 години на 

алгебру і початки аналізу. Разом на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 54 

години протягом року, а на геометрію - 51 година. 
 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню 

передбачене оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з 

математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних 

курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. 

(Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з 

геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5~9. Отже, семестрова оцінка з 

математики - 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного 

журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. 

Математика», «II семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з 

алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку 

зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у 

стовпчик «Математика». 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 №140 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й змінено назву 

навчального предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України», який буде викладатися 

впродовж року 1,5 години. Відповідно до заяв батьків дівчат 10-11 класів вивчення 

предмета «Захист України» для дівчат буде здійснюватися за програмою для групи юнаків 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, відповідно до запитів 

учнів забезпечується вибірково-обов'язковими предметами «Інформатика» та «Технології», 

що вивчаються на рівні стандарту. 
 

 

 

 

Освітня галузь «Технології» в 10-11-х класах реалізується через предмет 

«Технології». 

 

 

Клас Вибірково-обов'язковий предмет Кількість годин на тиждень 

10 
Інформатика 2 
Технології 1 

11 
Інформатика 1 
Технології 2 
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Використання варіативних модулів при вивченні предмету «технології» 

 

Змістовне наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних 

модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально- 

технічного забезпечення, за результатами анкетування учнів обрано модулі. 
Використання варіативних модулів при вивченні фізичної культури: 

 

Предмети інваріантної складової навчального плану, що не мають цілої кількості 
годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом (відповідно до назви 1 
тиждень/2 тиждень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Назва навчального модуля 

10 Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру» 

11 
Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового 

мистецтва» 

 

Модулі Рік вивчення 

6-й рік 7-й рік 
Баскетбол   

Легка атлетика 10 клас 11 клас 

Волейбол   

Футбол 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

для 1-4-го класів з  українською мовою навчання 
(відповідно таблиці 1 до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 

(1-2 класи), затвердженою наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22, розробленої під 

керівництвом Савченко О. Я. та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої 

освіти (3-4 класи), затвердженою наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22) 

  

  Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень 

  1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Інваріантний складник    

Мовно-літературна Навчання грамоти 77    

Українська мова і  

читання 

 7   

Українська мова і  

літературне читання 

  7 7 

Іншомовна Іноземна мова 

(англійська) 

2 3 3 3 

Математична Математика 4 4 5 5 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська й історична, 

соціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

Інтегрований курс 

«Я досліджую світ» 

3 3 3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 1 1 

Інформатична  Інформатика   1 1 1 

Мистецька Мистецтво 
(музичне 

мистецтво+образотворче 

мистецтво) 

2 2 2 2 

Фізкультурна* Фізична культура* 3 3 3 3 

Усього   19+3 21+3 22+3 22+3 

Варіативний складник    

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

- - - - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 22 24 25 25 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження учня 

20 22 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу 

на групи) 

22 24 25 25 

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 5-го класу з українською мовою навчання 

 

(відповідно до додатку 1 до Типової освітньої програми для 5-9 класів ЗЗСО,  

затвердженої наказом МОН України від 19.02.2021 № 235) 
 

 

Освітні галузі 
 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень 

5 клас 

Мовно-літературна  

 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Зарубіжна література 2 

Математична Математика 5 

Природнича Інтегрований курс «Довкілля» 2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, 

безпека та добробут» 
1 

Культура добросусідства 0,5 

Громадянська та історична Інтегрований курс 

«Досліджуємо історію і 

суспільство» 
1 

Технологічна Технології  2 

Інформатична  Інформатика  1,5 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізична культура Фізична культура 3* 

Разом  26+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження  28 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 29 
 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення   

гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються, що 

передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 6-9-го класів з українською мовою навчання 

 

(відповідно таблиці 1 до Типової освітньої програми ЗЗСО II ступеня, 

затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освітні галузі Кількість годин на тиждень 

у класах 

 

 

 

Кількість годин на тиждень 

 6 7 8 9 
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 

Зарубіжна література 2 2 2 2 
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 - - 

Мистецтво - - 1 1 

Математика Математика 4 - - - 

Алгебра - 2 2 2 

Геометрія - 2 2 2 

Природознавство Природознавство - - - - 

Біологія 2 2 2 2 

Г еографія 2 2 2 1,5 

Фізика - 2 2 3 

Хімія - 1,5 2 2 

Т ехнології Трудове навчання 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 
Основи здоров’я 1 1 1 1 
Фізична культура 3* 3

й
 3

А
 3* 

Разом  29,5 31 31,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження  31 32 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 
 

29,5 31 31,5 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 10-11 класів з українською мовою навчання 

 

 (відповідно таблиці 2, 3 до Типової освітньої програми ЗЗСО III ступеня, затвердженої 

наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН України від 

28.11.2019 року № 1493) (таблиці 2, 3) зі змінами, внесеними наказом МОН  

від 31.03.2020 року №464 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 
 10 клас 11 клас 

Базові предмети 31 ЗО 

Українська мова 4 4 

Українська література 4 4 

Зарубіжна література 1 1 
Іноземна мова 2 2 

Історія України 1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2  

Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія) 1,5+1,5 1,5+1,5 
Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 
Фізика 3 3 

Астрономія  1 
Хімія 1,5 2 

Фізична культура1 3 3 

Захист Вітчизни 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 3 
 

Інформатика 2 1 
Технології 1 2 

Разом 34 33 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

- - 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

34 33 
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Індивідуальний робочий навчальний план 

для учня 7 класу 

Козака Нікіти Васильовича 

Олександрівського ЗЗСО І-Ш ступенів 

Горохівської сільської ради Миколаївської області 

(відповідно таблиці 19.1 до Типової освітньої програми спеціальних загальної середньої 

світи II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН 

України від 12..06.2018 № 627 зі змінами,  внесеними наказом  

МОН України від 10.06.2019 року №808) 

 

 

 

№ з/п Навчальний предмет К-сть годин 
1. Читання та письмо 3 
2. Я у світі 1 
3. Соціально-побутове орієнтування 2 
4. Елементарні математичні уявлення 2 
5. Природознавство 1 
6. Мистецтво 1 
7. Предметно-практичне навчання 2 
8. Основи інформатики 1 
9. Адаптивна фізична культура 1 

 ВСЬОГО: 14 
 


