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              Пояснювальна записка  до освітньої програми                                                                                  

Верхньопетровецького ліцею на 2020/2021 навчальний  рік 

 

І. Загальні засади. 

   Верхньопетровецький ліцей здійснює свою освітню діяльність 

відповідно Конституції України, Закону України «Про освіту», Концепції  

«Нова Українська школа», перспективного та річного планів роботи закладу.                                                    

  Верхньопетровецький ліцей є юридичною особою, ідентифікаційний 

код    21440217                                                                                                                             

  Юридична адреса: 59034, с. Верхні Петрівці,  вул. Буковинська, 194.                                    

 В 2020/2021  н.р. в ліцеї буде навчатися    520   учнів  

    Освітня програма Верхньопетровецького  ліцею адресована 

здобувачам освіти, педагогам , батькам та партнерам закладу. Освітня 

програма відповідає програмі розвитку закладу загальної середньої освіти на 

2018-2023р.р., мета якої – забезпечення доступності та підвищення якості 

освіти через оновлення змісту та  реалізацію Нової української школи. 

   Верхньопетровецького ліцею з українською та румунською  

мовами навчання здійснює освітній процес за трьома рівнями  освіти  

згідно п.3. статті 12  Закону України « Про освіту»:                                                                         

- перший рівень – початкова  освіта – 1  – 4  класи, тривалістю чотири роки;                                                                                                 

- другий рівень – базова  середня освіта – 5 – 9  класи, тривалістю п’ять 

років;                                                                                                                                                                                                                                         

- третій рівень - повна загальна середня освіта -10 – 1 1 класи, тривалістю 

два роки.                                                                                                                                       

     Робочий навчальний план на 2020/2021 н.р. розроблено на основі 

наступних Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти:                                                                                                      

1. Для 1-2-х класів – за Типовими освітніми та навчальними програмами 
для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом 
МОН України від 21.03.2018 № 268; 

2. Для 1-4-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 
загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказами МОН України 
від 21.03.2018 № 268; від 20.04.2018 №407; 

3. Для 3-4 класів – за Типовими освітніми програми для 3-4 класів 
закладів загальної середньої освіти (для тих ЗЗСО, що здійснюють 
пілотування НУШ), затвердженими наказом МОН України від 27.12.2018        



№ 1461; 
4. Для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України 
від 20.04.2018 № 405;  

5. Для 10-11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 
загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказами МОН 
України від 20.04.2018 № 406,408. 

 
ІІ. Структура та режим закладу загальної середньої освіти 

Верхньопетровецького ліцею 

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу закладу освіти  за 

п’ятиденним навчальним тижнем.  

Структура  навчального року                                                                                                             

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:                                                                                                

І семестр – з 1 вересня по 24 грудня,                                                                                                                     

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня.                                                                                                                      

Канікули провести в такі терміни:                                                                                                                                                

осінні  : з 24.10.2020 р. по 01.11.2020 р.,                                                                                                           

зимові : з 25.12.2020 р. по 10.01.2021 р.,                                                                                                           

весняні : з 20.03.2021 р. по 28.03.2021 р.   

Встановити таку тривалість уроків: 

– у 1 класі – 35 хвилин; 

– у 2 – 4  класах – 40 хвилин; 

    – у  5 – 11  класах – 45 хвилин. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, базової  і старшої  школи. По закінченню 

навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень 

учнів усіх класів.                                                                                                                      

 

ІІІ. Реалізація освітніх програм в Верхньопетровецького ліцею   

Робочий навчальний план включає інваріантну частину, сформовану на 

державному рівні та варіативну частину в якій передбачені додаткові години 

на підсилене вивчення предметів інваріантної частини, курси за вибором, 

факультативні та індивідуальні заняття.                                                                                      



Варіативний складник робочого навчального плану школи 

конкретизований  самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового 

забезпечення, рекомендацій щодо розроблення робочих навчальних планів 

для освітніх закладів. 

Освітня програма                                                                                         

початкової школи Верхньопетровецького ліцею 

на 2020/2021 н.р.                                                                                                                         

1.    Для 1-2-х класів – за Типовими освітніми та навчальними програмами 
для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими 
наказом МОН України від 08.10.2019 року № 1272; 

2. Для 3-4-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 
загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказами МОН 
України від 08.10.2019 року № 1273; 
 

Освітня програма комунального закладу загальної середньої освіти І ступеня 

(початкова освіта) Верхньопетровецького ліцею розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 

21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти».                                                                                              

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, 

який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

 Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що 

забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному 

суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–3 класи і 4 класи, 

що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей . 

Освітню програму для 1-3  класів розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти.  

      Навчальні досягнення здобувачів у 1 – 2  класах підлягають 

вербальному, формувальному оцінюванню, у 3 – 4  – формувальному та 

підсумковому (бальному) оцінюванню.                                                                       



   Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3 – 4  класів 

закладу загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік:                                                        

- для 3 – го  класу – 910 годин/навчальний рік,                                                                                                  

- для 4 – го  класу – 910  годин/навчальний рік.  

   Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у 

межах уроку або в позаурочний час. Освітня програма початкової освіти 

передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом.                                                                                                                                       

     Виходячи з освітніх інтересів учнів, побажань батьків з метою 

підвищення якості навченості учнів із варіативного складника навчального 

плану відведено по 1 годині  на індивідуальні і групові заняття з учнями 

та  по 1 годині на підсилене вивчення української мови .                                                           

 

Освітня програма                                                                                                             

базової школи Верхньопетровецького ліцею на   

2020/2021  навчальний рік 

Для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 
20.04.2018 № 405;  

 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова 

середня освіта) 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».                                                                                                                                         

    Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу 

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:                                                                

- для 5-х 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-х класів – 1260 годин/навчальний рік.                                                                                                     



Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня. 

          Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. 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. Формами організації освітнього процесу можуть бути 

екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, 

спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-

дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані 

уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.                                                                                                                  

          З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації 

поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 

відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 

на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній 

діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних 

заняттях і заняттях практикуму.                                                                                                             

            Враховуючи індивідуальні здібності школярів, з метою забезпечення 

належного рівня знань учнів з навчальних предметів, із варіативного 

складника навчального плану відведено на :                                                                                                                         

на підсилене вивчення  предметів :                                                                                                                          

Українська мова -   0,5 год. в 5 – 7 класах,   1 година в 8-9-х класах 

історія України – 0,5 год.  в 8-х класах 

математика – 1 година в  5 – 6 класах, 0,5 годин 7 класи 

фізична культура – 1 година 9-х класах 

 на факультативи:             

Українська мова    1 година в 5 – 8 класах  



Українська література      1 година в 6 – 8 класах  

 

Розподіл годин варіативного складника робочого навчального плану                                    

в 5-9 класах Верхньопетровецького ліцею на 2020/2021 навчальний рік 

№  Зміст       Автор 5кл.6кл. 7 кл. 8кл. 9кл. 

1. Підсилення вивчення  

предметів:     

 Історія України 

 Українська мова 

 Математика 

 Фізична культура 

Програми затверджені 

наказами МОН 

від 07.06.2017 р.  

№804 
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Освітня програма 

старшої школи Верхньопетровецького ліцею на  2020/2021 навчальний 

рік 

  Для 10-11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 
загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказами МОН 
України від 20.04.2018 № 406,408. 

 

  Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта) 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».                                                                                                                      

        З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття.  

         Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 

учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.                                                             

        Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

         Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

                      Старша  школа (10-11 класи) 

Введено години на профільні предмети:                                                                                                

Фізична культура  – 6  годин в 10 класі;                                                                                                                                 

Фізична культура  – 6 годин в 11 класі.                                                                                                         

На підсилення вивчення предметів: 
української мови            по 1 год. в 10-11 класах   
українська література   по 1 год. в 10-11 класах   
Захист Вітчизни             по 0,5 год. в 10 - 11 класах;                                                                                                   
історія України              по 0,5 год. в 10-11 класах  
математика                    по 1 год. в 10 -11класах 
Факультативи:  

- Українська мова    по 1 год. в 10, 11 класах    
- Історія України     по 1 год. в 11 класах 
 



№ Назва варіативного складникаАвтор. Документ. 10 кл. 11кл. 

1. Підсилення предметів; 
- укр. мова                                                                       
- захист Вітчизни;                                                                                                             
-історія України    
математика 

МОНУ Програми затв. 
наказами МОН 
від 07.06.2017 р. 
№804  

 
1 
0,5                  
0,5 
1 

 
1 
0,5          
0,5 
1 

2. Факультативи:                                                                                                                
- українська мова 
-історія України 
 
                                     

1) Програма  
факультативного  
курсу «Стилістика 
 української мови. 10-11 класи» 
(авт. Авраменко О.М., Чукіна 
В.Ф.). – К. : Грамота,  
2017. 
Упор. Н.С. Прокопенко, О.П. 
Вашуленко, О.В.  
Єргіна. – Х.: Видво 
 «Ранок», 2016  
(Лист ІМЗО від  
04.07.2016 №2.1/12-Г 
-440, Лист ІІТЗО 
від 03.07.2017  
№ 21.1/12-Г-314; 
2) Українське 
відродження у ХХ 
ст.(Мацейків Т.І., 
 к. пед.н.) затверджені 
 МОН; 

  

 
 
1 
 
 
 
 

 
1           
1 
 
 

 Всього   8 9 

Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять має становити не 
менше 4 учнів.                                                                                                                                            
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до 
Листа  МОН України від 22.10.18 № 1/11-11232 «Щодо порядку поділу класів на 
групи при вивченні окремих предметів». 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток №1 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 
 
Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
 

                          Затверджую 
                       директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
                            31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                                         
Верхньопетровецького ліцею для 1-го та 2-го  класу( НУШ ) 

 на 2020/2021 навчальний рік (Типова освітня програма розроблена під 
керівництвом О.Я. Савченко) 

Назва освітньої 
галузі 

Предмети Кількість год. 
/тиж 

1 клас 

Кількість 
год./тиж. 

2 клас 
Мовно-літературна:    

Українська мова і 
література 

Українська 
мова 

(навчання 
грамоти) 

7+1 7+1 

Іншомовна    Фр. мова 2 3 
Математична Математика 4 4 
Природнича  

 
«Я досліджую 

світ» 

 
 
3 

 
 
3 

Природнича, 
громадська, історична, 

соціальна і 
здоровязбережувальна  

Технологічна Дизайн і 
технології 

 
1 

1 
Інформатична 1 

 
Мистецька 

Музичне 
мистецтво 

1 1 

Образотворче 
мистецтво 

1 1 

Фізкультурна Фізична 
культура 

3 3 

Усього   19+1+3 21+1+3 
Додаткові години: 
Українська мова  

  
1 

 
1 

Загальна кількість 
навчальних годин 

 23 25 

Гранично допустиме 
навантаження учня 

  
20 

 
22 

Сумарна кількість 
навчальних годин 

  
23 

 
25 

 
Заступник з НВР                                                                  Киселиця М.М.  

 



                       Додаток №2 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 
 
Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
 

                          Затверджую 
                       директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
                            31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                                
Верхньопетровецького ліцею для 3-го  класу( НУШ ) 

 на 2020/2021 навчальний рік (Типова освітня програма розроблена під 
керівництвом О.Я. Савченко) 

Назва освітньої 
галузі 

Предмети Кількість 
год./тиж. 

3 клас 
Мовно-літературна:   

Українська мова і 
література 

Українська 
мова 

(навчання 
грамоти) 

7+1 

Іншомовна    Фр. мова 3 
Математична Математика 5 
Природнича  

 
«Я досліджую 

світ» 

 
 
3 

Природнича, 
громадська, історична , 

соціальна і 
здоров’язбережувальна  

Технологічна Дизайн і 
технології 

1 
Інформатична 1 

 
Мистецька 

Музичне 
мистецтво 

1 

Образотворче 
мистецтво 

1 

Фізкультурна Фізична 
культура 

3 

Усього   21+1+3 
Додаткові години: 
Українська мова  

  
1 

Загальна кількість 
навчальних годин 

 26 

Гранично допустиме 
навантаження учня 

  
23 

Сумарна кількість 
навчальних годин 

  
26 

 
Заступник з НВР                                                                  Киселиця М.М.  

 



      Додаток №3 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 
Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
 

                           Затверджую 
                     директор ліцею 

              _____ І.Г. Грижинку  
                       31.08.2020 р. 

Робочий навчальний план                                                                                   
Верхньопетровецького ліцею для 4 класів на 2020/2021 навчальний рік 

(Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти І ступеня) 
 

Освітні галузі Предмети 
4 клас 

Мови і літератури 
(мовний і 
літературний 
компоненти) 

Українська мова 7+1 

Французька мова  2 

Математика Математика 4 

Природознавство 
Природознавство 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 

Мистецтво Мистецтво*/музичне 
мистецтво, образотворче 
мистецтво 

1 

1 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров'я і фізична 
культура 

Основи здоров'я 1 

Фізична культура** 3 

Усього 21+1 +3 

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової:                                                                                                      
-індивідуальні консультації та групові заняття 

2      

 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 

23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 
урахування поділу класів на групи) 

26 

                                

Заступник з НВР                                                                   Киселиця М.М. 

 
 
 



Додаток №4 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

    
 
 

      Затверджую  
     директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
базової  школи Верхньпетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 

(Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»);( таблиця 10 ) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 
Мови і 
літератури 

Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1 
Українська література 2 2 2 2 2 
Французька мова  
Анг мова  

3 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 
Суспільство-
знавство 

Історія  України 1 1 1 1,5+0,5 1,5 
Всесвітня історія - 1 1 1 1 
Основи правознавства  - - - - 1 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 
Образотворче 
мистецтво 

1 1 1 - - 

Мистецтво - - - 1 1 
Математика Математика 4+1 4+1 - - - 

Алгебра - - 2+0,5 2 2 
Геометрія - - 2 2 2 

Природо-
знавство 

Природознавство 2 - - - - 
Біологія - 2 2 2 2 
Географія - 2 2 2 1,5 
Фізика - - 2 2 3 
Хімія - - 1,5+0,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 
Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і 
фізична 
культура 

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

Разом 25,5+3+1,5 27,5+3+1,5 29+3+1 29,5+3+1,5 31+3+2 

Додатковий час :                                                                      2,5     3,5           3    
   

3 ,5       2                

Факультативи       
Українська мова 1 1 1 1 - 
 Українська література - 1 1 1 - 
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 
Всього (без урахування поділу класів на 
групи) 

28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 

 

Заступник з НВР                                                                          Киселиця М.М.      

 

 



     Додаток №5 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею                                                          

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

    
 
 

      Затверджую  
     директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
базової  школи Верхньпетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 

(Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»); (таблиця 11 ) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень у класах 

6-В( рум. мова) 
 

Мови і 
літератури 

Українська мова  3,5+0,5 
Українська література 2 
Французька мова  
Англійська мова 

3 
2 

Рум. мова 2 
Інтегрований курс 
«Література» 

2 

Суспільство-
знавство 

Історія  України 1 
Всесвітня історія - 
Основи правознавства  - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 
Образотворче 
мистецтво 

1 

Мистецтво - 
Математика Математика 4+1 

Алгебра - 
Геометрія - 

Природо-
знавство 

Природознавство 2 
Біологія - 
Географія - 
Фізика - 
Хімія - 

Технології Трудове навчання 2 
Інформатика 1 

Здоров’я і 
фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 
Фізична культура** 3 

Разом 27,5+3+1,5 

Додатковий час :                                                                                   1,5     

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 
Всього (без урахування поділу класів на 
групи) 

28+3 

 

Заступник з НВР                  Киселиця М.М.   

 

 



Додаток №6до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею                                                             

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
 

                          Затверджую  
                       директор ліцею 

                   _____ І.Г. Грижинку 
                             31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
старшої  школи Верхньопетровецького ліцею 

  на 2020/2021 н.р. 
( Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 10-х класів з 
2020/2021 н.р.) ( таблиця 2 )                                                                                               

10-В клас, профіль-спортивний 

№ Предмети Кількість годин 
на тиждень 

 Інваріантний складник навчального плану : 29 
1 Українська мова 2 
2. Українська література 2 
3. Румунська мова 2 
4. Інтегрований курс «Література» 1+1 
5. Французька мова 2 
6. Історія України 1,5+0,5 
7. Всесвітня історія 1 
8. Громадянська освіта 2 
9. Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 
10. Біологія і екологія  2 
11. Географія 1,5 
12. Фізика і астрономія 3 
13. Хімія 1.5 
14. Фізична культура 3+3 
15. Захист Вітчизни 1,5+0,5 
16. Вибірково-обов’язкові предмети: 

Інформатика                                                                                                          
Мистецтво 

 
2 
1 

 Разом  27+3+3 

17. Додаткові години на профільні предмети:  
- підсилення базових предметів:                                                             

Захист Вітчизни;                    
Історія України  
Фізична культура 
Інтегрований курс «Література» 
 

6 
 

0,5 
0,5 
3 
1 
 
 

18. Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
19 Всього фінансується(без урахування поділу на групи ) 38 

 
Заступник з НВР                                                               Киселиця М.М.  

 

 

 



 

Погоджую 
Начальник відділу освіти, культури, 
молоді та спорту Сторожинецької 
РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
                   

                           Затверджую 
                          Директор  ліцею 
                   _____ І.Г. Грижинку 

                               31.08.2020 р. 

 
Навчальний план                                                                                                     

старшої  школи Верхньопетровецького ліцею  
на 2020/2021 н.р. 

( Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 10-х класів з 
2020/2021 н.р.) ( таблиця 2 )                                                                                               
10 А-Б класи ,  профіль - спортивний                             

№ Предмети Кількість годин 
на тиждень 

 Інваріантний складник навчального плану : 27 
1 Українська мова 2+1 
2. Українська література 2+1 
3. Зарубіжна література 1 
4. Французька мова 2 
5. Історія України 1,5+0,5 
6. Всесвітня історія 1 
7. Громадянська освіта 2 
8. Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 
9. Біологія і екологія  2 
10. Географія 1,5 
11. Фізика і астрономія 3 
12. Хімія 1.5 
13. Фізична культура 3+3 
14. Захист Вітчизни 1,5+0,5 
15. Вибірково-обов’язкові предмети: 

Інформатика                                                                                                          
Мистецтво 

 
2 
1 

 Разом  27+3+7 

16. Додаткові години на профільні предмети:  
- підсилення базових предметів:                                                             

Українська мова 
Українська література 
Захист Вітчизни;                    
Історія України  
Фізична культура 
Математика  

- Факультатив:                                                                                                                            
 Українська мова 

8 
 
1 
1 

0,5 
0,5 
3 
1 
 
1 
 

17. Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 
18. Всього фінансується(без урахування поділу на групи ) 38 
              

Заступник з НВР                                                   Киселиця М.М.  

Додаток №7 до освітньої програми                                    
Верхньопетровецького ліцею 



 
Погоджую  
Начальник відділ освіти, культури, 
молоді та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

 
 
 

                                 Затверджую  
                             Директор 

Верхньопетровецького ліцею  
                         _____ І.Г. Грижинку  

                                   31.08.2020 р 
Навчальний план                                                                                                     

старшої  школи Верхньопетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 
(Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів на 2020/2021 н.р. таблиця 2);                                                                                                                   

                               11-ті класи , профіль - спортивний                                                                                                                             
№  Базові  предмети Кількість годин 
1. Українська мова 2+1 
2. Українська література 2+1 
3. Зарубіжна література 1 
4. Французька мова  2 
5. Історія України 1.5+0,5 
6. Всесвітня історія                                                                 1 
7. Математика(алгебра і початків аналізу та геометрія)                                                                                     3+1 
8. Біологія і екологія 2 
9. Географія  1 
10. Фізика і астрономія 4 
11. Хімія 2 
12. Фізична культура 3+3 
13. Захист Вітчизни  1,5+0,5 
 
 
14. 
15. 

Вибірково – обов’язкові предмети  ( Інформатика, 
технології, мистецтво) 
Інформатика 
Мистецтво  

 
 
1 
2 

   Разом 26+3+7 
16. Додатковий час на: 

- підсилення базових предметів:                                                             
українська мова 
українська література   
історія України  
Захист Вітчизни 
Фізична культура  
Математика  

- Факультатив  
Українська мова 
Історія України 
                                                                                                                                                          

9 
 
1 
1 

0,5 
0,5 
3 
1 
 
1 
1 

17. Гранично допустиме навантаження на учня 33 
18. Всього фінансується 38 
           

   Заступник з НВР                                                        Киселиця М.М.  

 

 

Додаток №8до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею   



Додаток №9 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

    
 
 

      Затверджую  
     директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
для учня 6-А класу ( інклюзивна форма навчання)  

Верхньпетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 
                                                   Наказ МОН від 12.06.2018 р. № 627, таблиця 16 

Освітні галузі Навчальні предмети  

6 клас 
Мови і 
літератури 

Українська мова  3 
Українська література 2 
Анг мова  
Французька мова  

1 
1 

Зарубіжна література 1 
Суспільство-
знавство 

Історія  України 1 
Всесвітня історія 1 
Основи правознавства  - 

Мистецтво* Музичне мистецтво 1 
Образотворче 
мистецтво 

1 

Мистецтво - 
Математика Математика 4 

Алгебра - 
Геометрія - 

Природо-
знавство 

Природознавство - 
Біологія 2 
Географія 2 
Фізика - 
Хімія - 

Технології Трудове навчання 3 
Інформатика 1 

Здоров’я і 
фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 
Фізична культура** 2 

Разом 24 

Корекційно-розвиткові заняття  6 

Додатковий час : Математика                                                                              1 

 

Заступник з НВР                                                                          Киселиця М.М.  

 

 

 

 



Додаток №10 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

    
 
 

      Затверджую  
     директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
для учня 2-А класу ( інклюзивна форма навчання)  

Верхньпетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 
                                                   Наказ МОН від 26.07.2018 № 814, таблиця 5 

Назва освітньої 
галузі 

Предмети Кількість год. 
/тиж 

2 клас 
Мовно-літературна:   

Українська мова і 
література 

Українська 
мова 

(навчання 
грамоти) 

7+1 

Іншомовна    Фр. мова 2 
Математична Математика 4 
Природнича  

 
«Я досліджую 

світ» 

 
 
3 

Природнича, 
громадська, історична, 

соціальна і 
здоровязбережувальна  

Технологічна Дизайн і 
технології 

1 
1 Інформатична 

 
Мистецька 

Музичне 
мистецтво 

1 

Образотворче 
мистецтво 

1 

Фізкультурна Фізична 
культура 

3 

Усього   20+1+3 
Додаткові години: 
Українська мова  

  
1 

Корекційно-
розвиткові заняття 

 6 

Загальна кількість 
навчальних годин 

 24 

Гранично допустиме 
навантаження учня 

  
21 

 

 

 

Заступник з НВР                                                                          Киселиця М.М.  



Додаток №11до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 

Погоджую  
Начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Сторожинецької РДА  
______ М.І. Чобітько  

    
 
 

      Затверджую  
     директор ліцею 

                  _____ І.Г. Грижинку 
31.08.2020 р. 

Навчальний план                                                                                                     
для учня 2-Б класу ( інклюзивна форма навчання)  

 Верхньпетровецького ліцею на 2020/2021 н.р. 
                                                   Наказ МОН від 26.07.2018.06.2018 р. № 814, таблиця 11 

Назва освітньої 
галузі 

Предмети Кількість год. 
/тиж 

2 клас 
Мовно-літературна:   

Українська мова і 
література 

Українська 
мова 

(навчання 
грамоти) 

7+1 

Іншомовна    Фр. мова - 
Математична Математика 4 
Природнича  

 
«Я досліджую 

світ» 

 
 
3 

Природнича, 
громадська, історична, 

соціальна і 
здоровязбережувальна  

Технологічна Дизайн і 
технології 

1 
1 Інформатична 

 
Мистецька 

Музичне 
мистецтво 

1 

Образотворче 
мистецтво 

1+1 

Фізкультурна Фізична 
культура 

3 

Усього   20+2+3 
Додаткові години: 
Українська мова  

  
1 

Корекційно-
розвиткові заняття 

 6 

Загальна кількість 
навчальних годин 

 25 

Гранично допустиме 
навантаження учня 

  
21 

 

 

Заступник з НВР                                                                          Киселиця М.М.  

 



Додаток №12 до освітньої програми  
                                                               Верхньопетровецького ліцею 
 
 

Навчальні програми 
 

№ 
з/п 

Назва Посилання на електронний ресурс 

1.  Навчальні програми 
для 1-4 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli 
2.  Навчальні програми 

для 5-9 класів 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas 

3.  Навчальні програми 
для 10-11 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-

klasiv 
4.  Навчальні програми 

курсів за вибором 
факультативів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-

viborom-fakultativiv 

5.  Типові освітні 
програми для 2-11 
класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-

11-klasiv 

6.  Наскрізні змістові лінії https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi 

7.  Навчальні програми, 
підручники та 
навчально-методичні 
посібники, 
рекомендовані МОН 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-

metodichni-posibniki-rekomendovani-mon 

8.  Навчальні плани https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-plani 

9.  Типові освітні 
програми для дітей з 
особливими освітніми 
потребами  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-

ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-plany 

 

 


