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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочого навчального плану 

Харківського приватного навчально-виховного комплексу 

«Гімназія ОЧАГ» Харківської області 

 

І. Загальні  засади 

Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Гімназія 

ОЧАГ" Харківської області (далі – НВК) здійснює планування діяльності на 

підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про 

затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», 

від 12.03.2003 №306, «Про затвердження Положення про навчально-

виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад»» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 №768, Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01), власного Статуту. 

НВК зареєстрований Харківським міськвиконкомом (свідоцтво про 

державну реєстрацію № 14801050001021699) 08.10.2001, має державну 

ліцензію АА № 214747 від 21.06.2012, видану  Головним управлінням освіти 

і науки Харківської обласної державної адміністрації на здійснення 

діяльності, пов’язаної з наданням послуг для здобуття загальної середньої 

освіти за рівнем повної загальної середньої освіти. 

За Статутом НВК є приватним навчально-виховним комплексом із 

дошкільним підрозділом - групами загального розвитку для дітей від 

чотирьох до шести років і шкільним підрозділом - школа І – ІІІ ступенів. 
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Функціонування дошкільного підрозділу у 2017/2018 навчальному році не 

передбачено.  

Мова навчання – російська. 

Ураховуючи освітні запити учнів і побажання їх батьків, фахову 

підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі 

навчання організовується за універсальним напрямом диференціації 

навчання, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.   

У 2017/2018 навчальному році у НВК функціонуватиме 56 класів, у 

яких навчатимуться 980 учнів. 

Робочий навчальний план НВК на 2017/2018 навчальний рік складено 

на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 №1/9–315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та 

навчальні плани загальних навчальних закладів»:  

- для 1–4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 3) – додаток 1; 

- для 5–9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН 

України від 29.05.2014 № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток 2) – додатки 2-3; 

- для 10–11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти 

і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 14) – 

додатки  4-5. 
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ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

Робочий навчальний план НВК включає інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, 

введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних 

та групових занять, а саме:  

 у 1–4-х класах з метою  виховання в учнів емоційно-ціннісного 

ставлення до мистецтва та дійсності, розвитку художніх інтересів і потреб, 

естетичних ідеалів освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими 

навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», 

викладання яких проводиться по 1 годині на тиждень: 0,5 години з 

інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального 

плану з кожного предмета; 

  у 6-х класах з метою поглиблення та розширення учнівських знань, 

здобутих під час вивчення шкільного курсу математики та підвищення 

загальної математичної культури, введено факультатив «Цікава математика» 

(по 1 годині на тиждень); 

 у 7-х класах з метою всебічного розвитку особистості кожного учня з 

урахуванням індивідуальних інтересів і нахилів, формування 

загальнокультурної та математичної компетентностей учнів  введено 

факультатив «Історія математики» (по 1 годині на тиждень);  

 у 8-х класах з метою розвитку логічного мислення учнів, формування 

інтересу до предмета математики введено курс за вибором «Вибрані питання 

алгебри» (по 1 годині на тиждень);  

 у 9-х класах з метою розвитку конструктивних умінь та просторового  

мислення учнів введено курс за вибором «Десять уроків гармонії»                  

(по 1 годині на тиждень). 

З метою забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів з курсу 

математики, підвищення зацікавленості математичними методами 
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дослідження, формування умінь ефективного розв’язання різноманітних 

завдань введено курси за вибором та факультативи:  

- у 10-х класах введено курси за вибором «Ціла і дробова частини 

числа» (по 0,5 години на тиждень), «Рівняння в курсі алгебри»  (по 2 години 

на тиждень), та факультативи «Методи розв’язування задач з математики» 

(по 1 годині на тиждень), «Розв’язування задач з параметрами» (по 0,5 години 

на тиждень); 

- в 11-х класах впроваджено курси за вибором «Обчислення в системах 

компю’терної алгебри» (по 0,5 години на тиждень),  «Рівняння в курсі 

алгебри»  (по 1 годині на тиждень) та факультативи «Методи розв’язування 

задач з математики» (по 1 годині на тиждень), «Розв’язування задач з 

параметрами» (по 0,5 години на тиждень). 

 У 10-х класах: 

- з метою удосконалення комунікативних умінь учнів, залучення 

школярів до ораторського мистецтва введено факультатив «Виразне 

читання» (по 1 годині на тиждень);  

- з метою  ознайомлення  учнів з мовою програмування РНР і 

реляційною системою керування базами даних MySQL, розвитку навичок 

створювання динамічних веб-сторінок введено курс за вибором «Основи 

мови програмування РНР і СКБД MySQL» (по 1 годині на тиждень);  

- з метою розширення філологічних знань учнів, формування їхніх 

світоглядних орієнтацій та компетенцій у сфері художньої культури в 

широкому культурологічному контексті введено курс за вибором «Художня 

література в контексті світової культури» (по 1 годині на тиждень); 

-  у 10–11-х класах: 

 з метою поглиблення знань з української мови, вироблення у учнів 

граматичних, правописних умінь і навичок введено факультатив «Практикум 

із синтаксису української мови» (по 0,5 години на тиждень); 
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- в 11-х класах з метою ознайомлення старшокласників з феноменом 

українського козацтва та поглибленим ознайомленням із специфічним світом 

поетичної творчості, із лірикою як літературним родом та її жанрами введено 

факультативи: «Доба Козаччини в українській літературі» (по 0,5 години на 

тиждень) і «Чарівний світ поезії» (по 0,5 години на тиждень), та курс за 

вибором «Сонет в історії української  світової літератури» (по 1 годині на 

тиждень). 

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану 

викладаються інтегровані курси, а саме: 

- у  1–5-х класах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень); 

-  у 6-х класах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 години на 

тиждень); 

-  у  5–11-х класах «Література» (по 2 години на тиждень); 

     -  у 5–9-х  класах – «Основи здоров`я» (по 1 годині на тиждень); 

-  у 8–9-х класах – «Мистецтво» (по 1 годині на тиждень); 

- у 10–11-х класах – «Художня культура» (по 0,5 години на тиждень). 

У 10–11-х класах освітня галузь «Математика» реалізується окремими 

навчальними предметами «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія», а 

саме: 

- у 10-х класах – «Алгебра і початки аналізу» по 2 години на тиждень 

(1,5 години з інваріантної і 0,5 години з варіативної складових робочого 

навчального плану) та «Геометрія» по 2 години на тиждень (1,5 години з 

інваріантної і 0,5 години з варіативної складових робочого навчального 

плану);  

- в 11-х класах - «Алгебра і початки аналізу» в обсязі 3 години на 

тиждень (1,5 години з інваріантної і 1,5 години з варіативної складових 

робочого навчального плану) та «Геометрія» в обсязі 2 годин на тиждень 

(1,5 години з інваріантної і 0,5 години з варіативної складових робочого 

навчального плану). 
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З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного 

краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 8–9-х класах 

введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) 

з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням 

балів з цього предмета до документа про базову загальну середню освіту. 

 Відповідно до Закону України  «Про фізичну культуру і спорт» та з 

метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної 

культури третя година фізичної культури у 10–11-х класах компенсується за 

рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета. 

 Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, 

які визначені шляхом анкетування учнів, а саме:  

- у 5–7-х класах – футбол, волейбол, легка атлетика, бадмінтон; 

- у 8-х класах – футбол, волейбол, легка атлетика, баскетбол; 

- у 9-х класах – футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика; 

- у 10–11-х класах – футбол, легка атлетика. 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 

та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години 

фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів. 

 Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводитиметься                     

у 10–11-х класах по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової 

робочого навчального плану.  

 У 10–11-х класах предмет «Технології» реалізовуватиметься за рахунок 

модулів: «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» 

(базовий модуль) та «Технологія писанкарства» (варіативний модуль 10-х 

класів), «Технологія матчворку (конструювання із сірників)» (варіативний 

модуль 11-х класів). 
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Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними 

програмового матеріалу у 5-х класах введені години індивідуальних та 

групових занять з математики (по 0,5 години на тиждень). 

 Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових 

робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), 

викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, 

дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень. 

 Відповідно до навчальних програм будуть викладатись: 

- предмети «Російська мова» та «Літературне читання» в 3–4-х класах:          

І семестр – «Російська мова » – 3 години, «Літературне читання» – 2 години; 

ІІ семестр – «Російська мова» – 2 години, «Літературне читання» – 3 години. 

Поділ класів на групи запроваджується за наявності 14 або більше 

учнів при вивченні іноземної мови (англійська)  в 1–11-х  класах та у 2–11-х 

класах на практичних заняттях з використанням комп’ютерів.  

 Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» 

здійснюється окремо для юнаків та дівчат. 

Усі години робочого навчального плану, а також години, передбачені на 

розподіл класів  за групами з деяких предметів та проведення індивідуальних і 

групових занять з базових навчальних предметів, фінансуються за рахунок 

коштів батьків. 

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану 

викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством 

освіти і науки України. 

 Курси за вибором та спецкурси, факультативи викладаються за 

державними та регіональною програмами, затвердженими   Міністерством  

освіти і  науки  України  

(додаток 6). 
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ІІІ. Структура навчального року 

Відповідно п.3 до статті 16 Закону України «Про загальну середню 

освіту», власного Статуту, за погодженням з Управлінням освіти 

адміністрації Київського району Харківської міської ради та ради 

Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Гімназія ОЧАГ» 

Харківської області (протокол від 09.06.2017 № 4)  з урахуванням місцевих 

особливостей, специфіки та профілю навчального закладу  встановлюється 

наступна структура 2017/2018 навчального року. 

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День 

знань – і закінчується не пізніше 1 липня.  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня           

по 25 травня 2018 року. 

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: 

у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 

45 хвилин. 

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 №292 «Про 

запровадження Закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4), 

листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість 

уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1–4-х класів 

компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками,           

додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі                                   

у 2017/2018 навчальному році не проводиться. 

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, основної  і старшої шкіл. 

На підставі рішення педагогічної ради, протокол від 09.06.2017 № 7, 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики здійснюється 

впродовж  2017/2018 навчального року. 
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Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до 

чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти. 

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: 

орієнтовно, осінні з 23 жовтня по 29 жовтня 2017 року, зимові з 30 грудня 

2017 року по 14 січня 2018 року, весняні з 26 березня по 1 квітня 2018 року. 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов 

за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою 

можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських 

канікул. 

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.  

 

 

Директор Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ”                      Є.В.Медреш
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
1-4 класів з російською мовою навчання

Додаток 1

складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від
16.04.2014 № 460 (додаток 3)

11

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Освітні галузі

1-А,Б,В,Г,Д,Е,

Ж,З,І

2-А,Б,В,Г,Е,Ж,

З,І,К

3-А,Б,В,Г,Д,Е,

Ж
4-А,Б,В,Г,Д,Е

Українська моваМови і літератури 3 3 2 2

Російська мова - 3 2,5 2,5

Іноземна мова (англійська) 1 2 2 2

Літературне читання - - 2 2

Російська мова. Навчання грамоти 6 - - -

Літературне читання (російське) - 3 2,5 2,5

Я у світіСуспільствознавство - - 1 1

Музичне мистецтвоМистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5

Образотворче мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5

МатематикаМатематика 4 4 4 4

ПриродознавствоПриродознавство 2 2 2 2

Трудове навчанняТехнології 1 1 1 1

Інформатика - 1 1 1

Основи здоров’я
Здоров’я і фізична

культура
1 1 1 1

Фізична культура 3 3 3 3

Разом: 22+1 24+1 25+1 25+1

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН)(без

Фізк.)
20 22 23 23

Варіативна складова (ліміт годин)

Директор Харківського приватного
навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ"
Харківської області Є. В. Медреш

Всього (без урахування поділу класу на групи)

1

23

1

25

1

26

1

26



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
5-8-х класів з російською мовою навчання

Додаток 2

складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від
29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом
МОН України від 12.12.2014 №1465 (додаток 2)

12

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Освітні галузі

5-А,Б,В,Г,Д 6-А,Б,В,Г,Д 7-А,Б,В 8-А,Б,В

Українська моваМови і літератури 3,5 3,5 2,5 2

Російська мова 3 3,5 2,5 2

Іноземна мова (англійська) 3 2 2 2

Українська література 2 2 2 2

Інтегрований курс «Література» 2 2 2 2

Історія УкраїниСуспільствознавство - - 1 1,5

Всесвітня історія - - 1 1

Історія України (Вступ до історії) 1 - - -

Всесвітня історія. Історія України - 2 - -

МистецтвоМистецтво - - - 1

Музичне мистецтво 1 1 1 -

Образотворче мистецтво 1 1 1 -

МатематикаМатематика 4 4 - -

Алгебра - - 2 2

Геометрія - - 2 2

ПриродознавствоПриродознавство 2 - - -

Біологія - 2 2 2

Географія - 2 2 2

Фізика - - 2 2

Хімія - - 1,5 2

Трудове навчанняТехнології 2 2 1 1

Інформатика 1 1 1 2

Основи здоров’я
Здоров’я і фізична

культура
1 1 1 1

Фізична культура 3 3 3 3

Разом: 29,5 32 32,5 32,5

Варіативна складова. Входить в ГДНН

Вибрані питання алгебри (курс за вибором) - - - 1

Харківщинознавство (спецкурс) - - - 1

Разом: 0 0 0 2

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

Індивідуальні та групові заняття, консультації (математика) 0,5 - - -

Історія математики (факультатив) - - 1 -

Цікава математика (факультатив) - 1 - -

Разом: 0,5 1 1 0

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН)(без

Фізк.)
28 31 32 33

Варіативна складова (ліміт годин)

Директор Харківського приватного
навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ"
Харківської області Є. В. Медреш

Всього (без урахування поділу класу на групи)

0,5

30

1

33

1

33,5

2

34,5



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
9-х  класів з російською мовою навчання

Додаток 3

складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від
29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом
МОН України від 12.12.2014 №1465 (додаток 2)
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Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Освітні галузі

9-А,Б,В

Українська моваМови і літератури 2

Російська мова 2

Іноземна мова (англійська) 2

Українська література 2

Інтегрований курс «Література» 2

Історія УкраїниСуспільствознавство 1,5

Всесвітня історія 1

Основи правознавстваГромадянська освіта 1

МистецтвоМистецтво 1

АлгебраМатематика 2

Геометрія 2

БіологіяПриродознавство 2

Географія 1,5

Фізика 3

Хімія 2

Трудове навчанняТехнології 1

Інформатика 2

Основи здоров’я
Здоров’я і фізична

культура
1

Фізична культура 3

Разом: 34

Варіативна складова. Входить в ГДНН

"Десять уроків гармонії"(курс за вибором) 1

Харківщинознавство (спецкурс) 1

Разом: 2

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН)(без Фізк.) 33

Варіативна складова (ліміт годин)

Директор Харківського приватного
навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ"
Харківської області Є. В. Медреш

Всього (без урахування поділу класу на групи)

2

36



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
10-х класів з російською мовою навчання

Додаток 4

складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і науки
України
від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними
наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657
(додаток 14)
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Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова 10-А,Б,В

Українська мова 2

Російська мова 1

Іноземна мова (англійська) 3

Українська література 2

Інтегрований курс «Література» 2

Історія України 1,5

Всесвітня історія 1

Правознавство 1

Художня культура 0,5

Геометрія 1,5+0,5

Алгебра і початки аналізу 1,5+0,5

Біологія 1,5

Географія 1,5

Фізика 3

Хімія 1

Технології 1

Інформатика 1

Фізична культура 2

Захист Вітчизни 1,5

Разом: 29,5+1

Варіативна складова. Входить в ГДНН

Основи мови програмування PHP i СКБД MySQL (курс за вибором) 1

Рівняння в курсі алгебри (курс за вибором) 2

Художня література в контексті світової культури (курс за вибором) 1

Ціла і дробова частина числа (курс за вибором) 0,5

Разом: 4,5

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

Виразне читання (факультатив) 1

Методи розв'язування задач з математики (факультатив) 1

Практикум із синтаксису української мови (факультатив) 0,5

Розв'язування задач з параметрами (факультатив) 0,5

Разом: 3

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН)(без Фізк.) 33

Варіативна складова (ліміт годин)

Директор Харківського приватного
навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ"
Харківської області Є. В. Медреш

Всього (без урахування поділу класу на групи)

8,5

38



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
11-х класів з російською мовою навчання

Додаток 5

складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і науки
України
від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними
наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657
(додаток 14)

15

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова 11-А,Б,В

Українська мова 2

Російська мова 1

Іноземна мова (англійська) 3

Українська література 2

Інтегрований курс «Література» 2

Історія України 1,5

Всесвітня історія 1

Економіка 1

Людина і світ 0,5

Художня культура 0,5

Геометрія 1,5+0,5

Алгебра і початки аналізу 1,5+1,5

Астрономія 0,5

Біологія 1,5

Фізика 3

Хімія 1

Екологія 0,5

Технології 1

Інформатика 2

Фізична культура 2

Захист Вітчизни 1,5

Разом: 30,5+2

Варіативна складова. Входить в ГДНН

Обчислення в системах комп'ютерної алгебри (курс за вибором) 0,5

Рівняння в курсі алгебри (курс за вибором) 1

Сонет в історії української і світової літератури (курс за вибором) 1

Разом: 2,5

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

Доба Козаччини в українській літературі (факультатив) 0,5

Методи розв'язування задач з математики (факультатив) 1

Практикум із синтаксису української мови (факультатив) 0,5

Розв'язування задач з параметрами (факультатив) 0,5

Чарівний світ поезії (факультатив) 0,5

Разом: 3

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН)(без Фізк.) 33

Варіативна складова (ліміт годин)

Директор Харківського приватного
навчально-виховного комплексу "Гімназія ОЧАГ"
Харківської області Є. В. Медреш

Всього (без урахування поділу класу на групи)

7,5

38


