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Навчальний  план  на 2021/2022 навчальний рік складено: 

8-9 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти  ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1); 

10-11 класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти III ступеня,   затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2).  

I. Порядок вивчення навчальних предметів 

 Створенню передумов для здобуття повної загальної освіти всіма 

здобувачами освіти з урахуванням державних вимог і потреб особистості 

сприяє  зміст освіти інваріантної та  варіативної частини навчального плану.  

Інваріантну складову змісту повної загальної середньої освіти становлять базові 

загальноосвітні предмети. Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і 

структуру кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 

окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме 

тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної і старшої 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.  

        Години варіативної складової розподілено на підставі матеріально-

технічного, кадрового та науково-методичного забезпечення ліцею, враховуючи 

потреби учнів, побажання їхніх батьків. Варіативна складова навчальних планів 

використовується на: підсилення предметів інваріантної складової, 

індивідуальні заняття, консультації, вивчення спецкурсів,  факультативних 

занять. З метою поглиблення теоретичних знань з фізичної культури до 

навчальних планів 10-11 класів включено спецкурс «Основи олімпійських 

знань», який розрахований на 2 роки навчання (тижневе навантаження 1 

година). Курс за вибором «Основи олімпійських знань» має на меті сприяти 

розвитку історичної свідомості, розумінню завдань, що стоять перед 

українськими спортсменами, критичному осмисленню минулого та 

прогнозуванню майбутнього; вихованню громадянської свідомості, гідності та 

честі спортсмена-патріота.  З метою психологічної підготовки старшокласників 

до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої 

компетентності в 2021/2022 навчальному році для учнів 10-11 класів введено 

факультативний курс «Життєва компетентність особистості». Враховуючи те, 

що більшість здобувачів освіти  цілодобово перебувають в закладі освіти, часто 

групами виїжджають на спортивні змагання, вміння толерантного спілкування 

відіграє важливу роль. Тому  даний курс, який включає кілька модулів: «Мій 

внутрішній потенціал», «Мої стосунки з оточуючими», «Психологія сімейних 

стосунків», «Проектування професійного життєвого шляху» буде корисним для 

учнів 10-11х класів. Учні  10-х класах в поточному навчальному році 

вивчатимуть факультативний курс «Проектування виробів в етностилі»,  

призначений для розвитку освітнього досвіду учнів у відтворенні та творенні 



духовно-матеріальної культури українського народу (2год. на тиждень 

протягом навчального року).  

 Так як учні, які вступають до ліцею-інтернату, вивчали різні іноземні 

мови: англійську, французьку, німецьку (основна частина учнів вивчають 

англійську мову), то окремі учні 8-11-х класів засвоюють навчальні програми за 

відповідний клас з французької та німецької мов за рахунок годин додаткового 

часу, що виділений на базові предмети, індивідуальні заняття навчального 

плану. У 8-А та 8-Б класах виділено по 2 години на вивчення учнями 

французької та німецької мов за рахунок годин варіативної складової 

навчального плану  для 8-х класів; у 11-А  класах для опанування учнями  

програмовим матеріалом з французької мови виділено також 2 години на 

тиждень за рахунок годин  варіативної складової навчальних планів для 10-х, 

класів; у 11-В класі для вивчення   програмового матеріалу з німецької мови 

виділено 2 години на тиждень за рахунок годин  варіативної складової 

навчальних планів для 10-х класів.  Враховуючи кадрове та матеріально-

технічне забезпечення викладання предмета, побажання учнів, вибірково-

обов’язковими предметами для здобувачів освіти 10-х, 11-х класів  є 

інформатика та мистецтво (в 10-х та 11-х класах – по 1,5 год. на тиждень 

інформатика та мистецтво).  

         Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових 

консультацій, занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна 

підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та 

з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання: української мови, 

математики, біології, історії України, географії, англійської мови. 

  У зв’язку з навчально-тренувальними зборами  та участю у змаганнях 

здобувачів освіти, що супроводжуються відсутністю на навчальних заняттях, з 

метою виконання програм з навчальних дисциплін, надолуження ними 

пропущеного матеріалу акцент у варіативній складовій навчальних планів 

зроблений на додаткових індивідуальних заняттях та консультаціях (за 

потребою). Для відпрацювання пропущеного навчального матеріалу учнями, 

що перебувають на змаганнях, у навчальні плани включено консультації з 

навчальних предметів. Консультації з навчальних предметів проводяться 

педагогами після участі учнів у довготривалих спортивних змаганнях або ж на 

запит учнів після проведених контрольних робіт з метою досягнення учнем 

результатів навчання відповідно до програмних вимог,  враховуючи зміст 

пропущеного учнями навчального матеріалу та потреби учнів. Години 

варіативної складових, що не мають  цілої кількості годин (0,5 годин) 

викладатимуться по 1 годині в тиждень протягом  І чи ІІ семестрів (за 

погодженням педагогічної ради). 

        Оскільки учні, крім виконання навчального плану базових та вибірково-

обов’язкових предметів, виконують навчальний план з видів спорту для 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та з метою 

недопущення перевантаження учнів, програмовий матеріал з фізичної культури 

реалізується за рахунок відповідних програм з видів спорту, що практикуються 

в ліцеї-інтернаті: легкої атлетики, волейболу, греко-римської боротьби, вільної 

боротьби (дівчата),  футболу (юнаки та дівчата). Спортивна підготовка учнів 



проходить відповідно до навчального плану з видів спорту комунального 

закладу «Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» 

Рівненської обласної ради на 2021/2022 навчальний рік, що складений згідно з 

Типовим навчальним планом з видів спорту спеціалізованих навчальних 

закладів спортивного профілю на 2017-2020 роки, затвердженим заступником 

Міністра освіти і науки України П.К.Хобзеєм 01.07.2016 року та першим 

заступником Міністра молоді та спорту України І.Є.Гоцулом 30.06.2016 року. 

Навчальний план з видів спорту закладу освіти затверджується управлінням 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та погоджується 

управлінням у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної 

адміністрації. Учні ліцею-інтернату (8-11 класи) здобувають знання, вміння і 

навики з видів спорту, що функціонують у закладі освіти. При цьому режим 

навчально-тренувальної роботи за вище вказаним Типовим планом становить 

24, 27, 32 години на тиждень, в залежності від виду спорту, класу, в якому 

навчається учень та рівня його спортивної майстерності (спортивного розряду). 

Тут же вміщені вимоги до спортивної підготовки учнів на початок і кінець 

навчального року (за розрядністю). Кожна навчальна програма з виду спорту, 

включає теоретичну, фізичну, технічну, тактичну і психологічну підготовки. 

Тому фізична культура, як предмет інваріантної складової  навчального плану, 

вивчається учнями ліцею-інтернату в межах навчальних програм з видів 

спорту, що функціонують в ліцеї. Так як у кожній з програм за видами спорту 

вміщені нормативні вимоги для оцінювання фізичного розвитку та здібностей 

спортсмена різних вікових груп, то учні спортивних відділень складають 

відповідні нормативи із загальної фізичної підготовки та одержують оцінку в 

балах на кінець І, ІІ семестрів та за рік. Ця оцінка заноситься до протоколу 

відповідного зразка, журналу навчально-тренувальних занять, табеля 

успішності, особової справи учня, зведеного обліку навчальних досягнень учнів 

у класному журналі та до документів про освіту учнів 9-х, 11-х класів. Вона і є 

оцінкою учня з фізичної культури.  

          Викладання предметів інваріантної та варіативної складової навчального 

плану здійснюються за програмами, які затверджені Міністерством освіти і 

науки України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ТАБЛИЦЯ 1 

Таблицю складено відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти навчальних планів ІІ ступеня, затверджену наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1)                                                   

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 8 класу з українською мовою навчання на 2021/2022 навчальний рік 

Основні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

8 клас 

8-А 8-Б     

Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2  

Англійська мова 3 3  

Французька мова 0+2   

Німецька мова  0+2  

Зарубіжна література 2 2  

Суспільствознавс

тво 

Історія України 1/2 1/2  

Всесвітня історія 1 1  

Мистецтво Мистецтво 1 1  

Математика 
Алгебра 2 2  

Геометрія 2 2  

Природознавство 

Біологія 2 2  

Географія 2 2  

Фізика 2 2  

Хімія 2 2  

Технології 
Трудове навчання 0,5 0,5  

Інформатика 1,5 1,5  

Здоров’я і фізична 

культура 
Основи здоров’я 1 1  



Разом :   
 

27,5+2 

 

27,5+2 
 

Варіативна складова 3 3 

Факультативи, індивідуальні заняття: 3-2 3-2  

Додаткові індивідуальні заняття та 

консультації: 

українська мова 

 

1/0 

 

0/1 

 

алгебра 0/1 1/0  

Гранично допустиме навантаження на одного 

учня 
33 33  

Всього (без урахування поділу класів на групи)  30,5         30,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ТАБЛИЦЯ 2 

                 Таблицю складено відповідно до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти навчальних планів ІІ ступеня, затверджену наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 ( таблиця 1 ) 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 для 9 класу з українською мовою навчання на 2021/2022 навчальний рік 

Основні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

9 клас 

9-А 9-Б 9-В 

Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Англійська мова 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільствознавст

во 

Історія України 1/2 1/2 1/2 

Всесвітня історія 1 1 1 

Основи правознавства 1 1 1 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 

Математика 
Алгебра 2 2 2 

Геометрія 2 2 2 

Природознавство 

Біологія 2 2 2 

Географія 1/2 1/2 1/2 

Фізика 3 3 3 

Хімія 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 

Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і фізична  

культура 
Основи здоров’я 1 1 1 

Разом : 28 28 30 



Варіативна складова 3 3 3 

Індивідуальні заняття, консультації: 3 3 3 

Додаткові індивідуальні заняття та 

консультації: 

українська мова 

 

0/1 

 

1/0 

 

0/1 

алгебра 1/0 0/1 1/0 

англійська мова 1 1 1 

консультації 1 1 1 

Гранично допустиме навантаження на одного 

учня 
33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи)  31 31 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



                                                                                                                  ТАБЛИЦЯ 3 

Таблицю складено відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затверджену наказом Міністерства освіти і науки  

від 20.04.2018р. № 408 (таблиця 2,3) 

 

  

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 10 класу з українською мовою навчання на 2021/2022 навчальний рік 

Навчальні предмети 10 клас 

Базові предмети 10-А 10-Б 10-В 

Українська мова 2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Зарубіжна література 1 1 1 

Англійська мова 2 2 2 

Історія України 2/1 2/1 2/1 

Всесвітня історія 1 1 1 

Громадянська освіта 1 1 1 

Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 
3 3 3 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія 1 1 1 

Фізика і астрономія 3 3 3 

Хімія 2/1 2/1 2/1 

Захист України 1/2 1/2 1/2 

Вибірково-обов’язкові предмети: 3 3 3 

Інформатика 2/1 2/1 2/1 

 

Мистецтво 1/2 1/2 

 

1/2 

 

Разом 25,5 25,5 25,5 



Варіативна складова 8 8 8 

Спеціальні курси та факультативи: 

Основи олімпійських знань, 

спецкурс 
1 1 1 

Життєва компетентність 

особистості, факультатив 
1 1 1 

Проектування виробів в етностилі, 

факультатив 
1 1 1 

Індивідуальні, групові заняття з навчальних предметів, консультації: 

українська мова 
 

0/1 

 

1/0 

 

0/1 

математика 1 1 1 

англійська мова 1 1 1 

консультації з навчальних 

предметів 

2,5 2,5 2,5 

Гранично допустиме навантаження 

на одного учня 
33 33 33 

Всього фінансується (без 

урахування поділу класу на групи ) 
33,5 33,5 33,5 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 



                                                                                                        ТАБЛИЦЯ 4 

 Таблицю складено відповідно до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти  ІІІ ступеня, затверджену наказом Міністерства 

освіти і науки  від 20.04.2018р. № 408 (таблиця 2,3) 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 11 класу з українською мовою навчання на 2020/2021 навчальний рік 

Навчальні 

предмети 

11 клас 

11-А 11-Б 11-В 

Інваріантна складова 

Українська мова 2 2 2 

Українська 

література 
2 2 

2 

Англійська мова 2 2 2 

Французька мова 0+2  0+2 

Німецька мова    

Зарубіжна  

література 
1 1 

1 

Історія України 1/2 1/2 1/2 

                                                                                                                                                                                                                          

Всесвітня історія 
1 1 

1 

Математика 

(алгебра і початки 

аналізу,геометрія) 

3 3 

 

3 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія 1 1 1 

Фізика і 

астрономія 
4 4 

4 

Хімія 2 2 2 

Захист України 2/1 2/1 2/1 

Вибірково-

обов’язкові 

предмети 

3 3 

 

3 



Інформатики 1,5 1,5 1,5 

Мистецтво 1,5 1,5 1,5 

Разом : 26 26 26 

Варіативна 

складова 
9-2 

9 9-2 

 Спеціальні курси та факультативи : 

Основи 

олімпійських 

знань, спецкурс 

1 1 1 

Факультативний 

курс 

«Життєва 

компетентність 

особистості» 

1 1 1 

Індивідуальні, групові заняття з навчальних предметів, консультації: 

 Індивідуальні та групові заняття з навчальних предметів 

українська мова 1 1 1 

історія України 1 1 1 

математика 1 1 1 

біологія 1 1 1 

англійська мова 1 1 1 

Консультації з 

навчальних 

предметів 

- 2 - 

Гранично 

допустиме 

навантаження на 

одного учня 

33 

  

33 

Всього 

фінансується (без 

урахування поділу 

класів на групи ) 

35 

  

35 

 

 

  Директор ліцею-інтернату                                              Сергій ЗАХОЖИЙ 



                                   

          

 

 

 

 

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, 

ЗА ЯКИМИ ПІДГОТОВЛЕНО РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

 

Класи 

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством 

освіти і науки України( наказ МОН України від 20.04.2018  № 405, 

наказ МОН України від 20.04.2018 № 408) 

8-9  

класи 

Додаток №1 Типових освітніх програм закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  

 (наказ МОН України від 20.04.2018  № 405) 

10-11 

класи 

Додаток №2 Типових освітніх програм закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання6 

(наказ МОН України від 20.04.2018 № 408) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


