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Освітня програма комунального закладу «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради  

 на 2021/2022 навчальний рік  

 

Загальні положення типової освітньої програми 

 Освітня програма комунального закладу «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради розроблена на 

основі законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, типових 

освітніх навчальних програм, програм спецкурсів і факультативів, Положення 

про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 

умовами навчання. У програмі дотримано принципів спадкоємності та 

наступності, тобто кожна наступна програма рівня освіти базується на 

попередній. У свою чергу, програма кожного рівня освіти у спрощеному 

вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх 

програм, а також опис технологій їх реалізації. Таким чином, освітня програма 

– це сукупність взаємопов'язаних основних і додаткових освітніх програм і 

відповідних ним освітніх технологій, що визначають зміст освіти та спрямовані 

на досягнення прогнозованого результату діяльності ліцею-інтернату. 

 Освітня програма забезпечує формування загальної культури особистості 

учнів ліцею-інтернату; їх адаптації до життя в суспільстві; створення основи 

для усвідомленого вибору та наступного освоєння професійних освітніх 

програм; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод 

людини, любові до Батьківщини, бережливого ставлення до екології та 

довкілля. Освітня програма закладу освіти - документ, що містить комплекс 

освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для 

досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів 

навчання, який розробляється і затверджується відповідно до Закону «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту». Освітня програма є чинною, 

починаючи від дати її затвердження. 

 

Пояснювальна записка 

 Комунальний заклад «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради є  закладом спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання. В ньому 

навчаються учні 8-11 класів. У 2021/2022 навчальному році в ліцеї-інтернаті 

планується 10 класів-комплектів, у яких орієнтовно навчатиметься 235 учнів. В 

ліцеї-інтернаті функціонують спортивні відділення: волейбол (дівчата), 

боротьба греко-римська, боротьба вільна (дівчата), легка атлетика, футбол 

(юнаки), футбол (дівчата). Освітня програма (далі – Програма) розроблена з 

метою виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»,  розпоряджень Кабінету Міністрів України: від 14 грудня 2016 р. 

№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 



2029 року»; від 13 грудня 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 

2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 73. 

Освітня програма закладу освіти окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організації в КЗ «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю» єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової 

та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).  

          Освітня програма комунального закладу «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради укладена на 

виконання статті 33 Закону України «Про освіту» та статті 11 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», з метою впровадження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392, 

Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю зі 

специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 лютого 2019 № 73; Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, що затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиці 8 та 18; Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, що затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиці 2, 3. 

 Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту» Програма містить: 

вимоги до осіб, які навчаються за програмою; загальний обсяг навчального 

навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; перелік, 

зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та навчальних  предметів, 

тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; 

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти; навчальні плани.   

 Основою діяльності закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю 

є безперервний навчально-тренувальний процес протягом року, який 

здійснюється на основі сучасної методики тренування із застосуванням 

технічних засобів і відновлювальних заходів на базі освоєння тренувальних і 

змагальних навантажень. Спортивна освіта передбачає засвоєння освітньої 

програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних 

компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку 

індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в 

обраному виді спорту та здобувається одночасно з повною загальною 

середньою  освітою.(ст.21 п.3 закону України «Про освіту»).  

  

 

 



 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 Загальний обсяг навчального навантаження учнів  8-11 класів визначено 

відповідно до Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 року  № 405 «Про затвердження Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року 

№ 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня». 

 Відповідно до нормативів обсяг навчального навантаження здобувачів 

освіти комунального закладу «Костопільський  ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради для учнів 8-9 класів складає 

2040,0 годин на навчальний рік; річне навчальне навантаження здобувачів 

освіти 10-11 класів становить – 2365 годин на навчальний рік (без врахування  

щоденних навчально-тренувальних занять, що становлять 5 годин в день). 

Детальний розподіл навчального навантаження подано в Робочому 

навчальному плані КЗ «Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» 

на 2021-2022 навчальний рік. (Таблиці 1-4) та в пояснювальній записці до 

нього. 

 Очікувані результати навчання здобувачів освіти 8-9-х, 10-11-х класів.  

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які 

реалізовує вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання є 

внеском у формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

Ключові компетентності  

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння 

усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, 

факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, 

застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на 

роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 

іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, 

думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і 

письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. 

Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах 

діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних 

моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 



4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в 

практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, 

спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити 

експерименти, аналізувати результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-

грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з 

базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо). 

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального 

процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування 

ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі 

та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, 

оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, 

на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх 

у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до 

підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, 

формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та 

почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я 

людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Наскрізні лінії 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 



ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямовані на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є 

засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих 

предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 

різних ситуаціях. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, 

класних керівників, тренерів-викладачів, зрештою, усього педагогічного 

колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, 

увиразнити ключові компетентності. 

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально 

ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку 

для збереження довкілля й розвитку суспільства. 

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є 

формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє 

принципи й механізми його функціонування, а також важливість 

національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну 

діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка 

розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок. 

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова 

грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням 

українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування 

тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно 

діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. 

 

  

ВИМОГИ ДО ОСІБ, 

ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ  ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДГЬОЇ ОСВІТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

 

 Відповідно до Правил конкурсного приймання учнів до КЗ 

«Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» проводяться вступні 

випробування. За результатами спортивних випробувань, на підставі рішення 



конкурсної комісії та заяв батьків здобувачі освіти зараховуються до ліцею-

інтернату. Діти, що закінчили 7 класів в поточному навчальному році  та  

пройшли конкурсний відбір  продовжують здобувати базову середню освіту з 1 

вересня 2021-2022 навчального року в КЗ «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного тпрофілю». Учні, які здобули базову середню освіту на 1 вересня 

поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття повної загальної 

середньої освіти цього ж навчального року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ. 

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури;  

Суспільствознавство; 

Мистецтво; 

Математика; 

Природознавство; 

Технології; 

Здоров’я і фізична культура. 

 

Логічна послідовність вивчення  предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах: для 8 класу, 9 класу, 10 класу і 11 класу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Основні форми організації освітнього процесу в 8-9 класах.  

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвиток компетентностей;  

- перевірка або оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекція основних компетентностей;  

- комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

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

брифінги, квести, інтерактивні уроки, 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 

здобувачі освіти можуть застосувати на практичних заняттях та заняттях із 

практикуму. Практичне заняття – це така форма організації освітнього процесу, 

в якій здобувачам освіти надається можливість застосовувати отримані ними 

знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені 

змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) 

повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення здобувачів освіти 

з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

 Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, про 

виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 

практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій 

освітнього процесу. Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і 

ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі 

учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 

групу. Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне 

застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів. Учні 

можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми за умови самостійного 

розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно 

розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись 

у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та 

окремих предметів протягом навчального року. 



Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Враховуючи епідеміологічну ситуацію (при потребі) можна застосовувати очну 

та змішану форми навчання. При цьому використовувати рекомендації 

Міністерства освіти і науки України. 

 Навчально-тренувальний процес та спортивна робота є невід'ємними 

складовими роботи закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю. 

Основними формами навчально-тренувальної роботи є: групові та 

індивідуальні навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, самостійна 

робота за індивідуальними планами, медико-відновлювальні заходи, навчально-

тренувальні збори, робота у спортивно-оздоровчих таборах, тренерська, 

інструкторська практика. Основними формами спортивної роботи є участь 

учнів у спортивних змаганнях різного рівня та суддівська практика. 

 

Форми організації освітнього процесу в 10-11класах. 

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей;  

- перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекція основних компетентностей;  

- комбінований урок. 

Також 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, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

 Засвоєння нового матеріалу може здійснюватись під час проведення 

лекції, конференції, екскурсії тощо. Для конференції, дискусії вчителем або 

учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної 

роботи. На навчальній екскурсії здобувачі освіти отримують знання, 

знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, 

спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. 

Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках 

з поважних причин або не зрозуміли, не засвоїли зміст навчального матеріалу з 

теми, що вивчалась з деякого предмета. Розвиток і корекцію основних 

компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, 

заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує 

бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі 

дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. 

Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки з 

визначеної теми. 

 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. Оглядова конференція повинна передбачати обговорення 

ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові 

узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути 

комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й 

систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 

цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з 

метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Екскурсії в 

першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, 

отриманих при вивченні змісту окремих. 

 Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації 

освітнього процесу, як правило, застосовується у класах для здобувачів 

профільної середньої освіти. Співбесіда, як і залік, тільки у формі 

індивідуальної бесіди, проводиться з метою з’ясувати рівень досягнення 

компетентностей. Здобувачам освіти, 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. 

 Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання 

яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також 

можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього 

процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять 

виміри та звітують про виконану роботу. Можливо проводити заняття в малих 

групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) 

за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто 

тих, хто навчає малу групу.  

 Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми за умови 

самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують 

самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми організації 

освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих 

предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих 

предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель 

визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи 

водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у 

навчальних програмах окремих предметів. 

 Навчально-тренувальний процес та спортивна робота є невід'ємними 

складовими роботи закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю. 

Основними формами навчально-тренувальної роботи є: групові та 

індивідуальні навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, самостійна 

робота за індивідуальними планами, медико-відновлювальні заходи, навчально-

тренувальні збори, робота у спортивно-оздоровчих таборах, тренерська, 



інструкторська практика. Основними формами спортивної роботи є участь 

учнів у спортивних змаганнях різного рівня та суддівська практика. 

 Особливості освітнього процесу в ліцеї: пошук і відбір спортивно 

обдарованих дітей та молоді; організація інтенсивного та високоефективного 

навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів у змаганнях 

різних рівнів та міжнародних, прагнення бути зарахованими до складу 

національних збірних команд України з видів спорту, що функціонують в ліцеї; 

створення учням сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань із 

навчанням, відпочинком, відновленням сил та енергії; підготовка спортсменів, 

які здатні успішно виступати на престижних всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях; запровадження системи безперервної та ступеневої освіти для 

обдарованих і висококваліфікованих спортсменів; проведення 

профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю. 

  

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ОСВІТИ 

  

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з  

наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої та навчально-тренувальної діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої та навчально-тренувальної   

діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої та навчально-тренувальної  

діяльності; 

якість проведення навчальних та навчально-тренувальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)  

та спортивних результатів з видів спорту, що функціонують в ліцеї. 

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої  та навчально-тренувальної  

діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів, планів спортивних відділень  

та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок, спортивних  

результатів учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу  

освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного  

рівня педагогічних працівників та тренерів-викладачів. 

 

Освітня програма закладу освіти передбачає досягнення учнями  

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним  

стандартом та спортивних результатів, що визначені 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. 
 

 

 До складу системи внутрішнього моніторингу належать: 

система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти; 

система самооцінювання якості педагогічної, тренерсько-викладацької та 

управлінської діяльності; 

система оцінювання навчальних досягнень учнів; 

система моніторингу рівня спортивних результатів здобувачів освіти з видів 

спорту, що функціонують в ліцеї. 

 Методи збору інформації 

Аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, 

класні журнали, журнали спортивно-тренувальних занять, протоколи 

спортивних змагань тощо). 

Опитування (анкетування учасників освітнього процесу : тренерів-викладачів, 

педагогів, учнів, батьків). 

Інтерв’ю (з тренерами-викладачами, педагогічними працівниками, 

представниками учнівського самоврядування). 

Співбесіди (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, 

педагогами). 

Моніторинг: 

 спортивних результатів здобувачів освіти; 

навчальних досягнень здобувачів освіти; 

педагогічної та тренерсько-викладацької діяльності (спостереження за 

проведенням навчально-тренувальних та навчальних занять, виховними 

заходами тощо), атестація педагогів та тренерів-викладачів; 

спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан 

забезпечення спортивним інвентарем, навчальних приміщень та спортивних 

залів, безпека під час проведення спортивних змагань, тренувань та робота 

їдальні, вплив середовища на навчальну, навчально-тренувальну  діяльність 

тощо). 

Інструментарій методів збору інформації: 

пам’ятки для аналізу документів (щодо системи оцінювання навчальних 

досягнень учнів; фінансування закладу освіти; кількісно-якісного складу 

педагогічних працівників тощо); 

анкети (для  тренерів-викладачів, педагогів, учнів, батьків); 

бланки спостереження (за проведенням спортивно-тренувальних та навчальних 

занять, виховних заходів тощо). 

 Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у ліцеї-інтернаті визначаються 

на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Оцінювання 

навчальних досягнень учнів 8-11 класів здійснюється за 12-бальною шкалою 

(відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти»). 



Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий. Оцінювання здійснюється у процесі 

повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за 

результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, 

групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна 

робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.). 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою 

і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу 

МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти»). 

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів 

інваріантної складової навчального плану закладу. 

 Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в 

ліцеї, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (Із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України № 221 від 18.02.2019).  

 

 

 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників закладу визначаються на основі положень наказу МОН України від 

09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного 

аудиту закладів загальної середньої освіти» та Положення системи    

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності КЗ «Костопільський 

ліцей-інтернат спортивного профілю», затвердженого наказом керівника 

закладу №159 від 20.12.2019 року.                                     

 ( Вимоги 1-6 ) 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

 Кількісний склад колективу ліцею-інтернату, педагогічний і тренерсько-

викладацький  склад: 

учителів-19, вихователів-12, тренерів-викладачів-27, педагог-організатор-1, 

практичний психолог-1, бібліотекар-1(0,5 ставки). Щодо присвоєння категорій: 

«Спеціаліст вищої категорії» – 18 осіб; «Спеціалістів першої категорії» – 16 

осіб; «Спеціаліст другої категорії» – 18 осіб, спеціалістів – 7; мають звання 

«Старший учитель» - 5, «Заслужений працівник освіти України» - 1, 

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України – 1, нагороджено 

знаком «Відмінник освіти України» - 2, «Заслужений тренер України» - 3. 

Методичні підрозділи: тренерська рада, динамічні групи: вчителів природничо-

математичного циклу, вчителів гуманітарного циклу, вихователів і класних 

керівників. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19#n2


Учнівський контингент: 8-9 класи -  5 класів-комплектів; 10-11 класи -5 класів-

комплектів. Всього – 10 класів-комплектів. 

Спортивні відділення волейбол (дівчата), боротьба вільна (дівчата), боротьба 

греко-римська, легка атлетика, футбол (дівчата), футбол (юнаки). 

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього та навчально-тренувального 

процесу ліцею-інтернату охоплює навчально-методичну документацію, 

підручники, навчальні посібники, дидактичні та наочні матеріали, 

відеоматеріали, навчальні програми 5-9 класів, навчальні програми для 10-11 

класів, навчальні плани для учнів 8-11 класів, програми з видів спорту. що 

практикуються в закладі освіти, план роботи ліцею-інтернату на поточний 

навчальний рік. 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 

Найменування приміщень навчального призначення, інших 

приміщень (відповідно до нормативів матеріально-технічного 

забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) 

Фактично 

Навчальні кабінети 10 

Комп’ютерний  клас 1 

Кабінет директора 1 

Кабінет заступника директора 1 

Методичний кабінет 2 

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської 

роботи 
1 

Бібліотека 1 

Харчоблок 1 

Спортивна зала 2 

Кімната педагога організатора 1 

Кімната практичного психолога 1 

Кімната для батьків 1 

Кімнати спального корпусу на 180 місць 

Медичний пункт 1 



Масажний кабінет 1 

Ізолятор 1 

Кабінет дієтичної сестри 1 

Бухгалтерія 1 

Майданчик для загальної фізичної підготовки 1 

Автортранспортні засоби для перевезення учнів на спортивні  

змагання 
3 

 

4. Система внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування 

результатів освітньої діяльності. 

Одним з напрямів моніторингу якості освіти в ліцеї є підвищення рівня 

спортивних, навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності. 

Моніторинг результативності спортивної та навчальної роботи проводиться: 

діагностичний (на початку навчального року), проміжний (грудень), вихідний 

(травень) та протягом навчального року (за потреби). 

Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності 

До складу системи внутрішнього моніторингу належать: 

система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти; 

система самооцінювання якості педагогічної, тренерсько-викладацької та 

управлінської діяльності; 

система оцінювання навчальних досягнень учнів; 

система моніторингу рівня спортивних досягнень ліцеїстів з видів спорту, що 

функціонують в ліцеї. 

Методи збору інформації: 

аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, 

класні журнали, журнали спортивно-тренувальних занять, протоколи 

спортивних змагань тощо); 

 опитування; 

 анкетування учасників освітнього процесу ( тренерів-викладачів, педагогів, 

учнів, батьків); 

інтерв’ю (з тренерами-викладачами, педагогічними працівниками, 

представниками учнівського самоврядування); 

співбесіди (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, 

педагогами); 

моніторинг: спортивних досягнень здобувачів освіти; навчальних досягнень     

здобувачів освіти; педагогічної та трененерсько-викладацької діяльності;  

 спостереження за проведенням навчально-тренувальних та навчальних      

 занять, виховними заходами тощо;  



 за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення     

 спортивним інвентарем, навчальних приміщень та спортивних залів, безпека     

 під час проведення спортивних змагань,  тренувань та робота їдальні, вплив     

 середовища на навчальну,  навчально-тренувальну  діяльність тощо). 

Інструментарій методів збору інформації: пам’ятки для аналізу документів 

(щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів; фінансування закладу 

освіти; кількісно-якісного складу педагогічних працівників тощо); анкети (для  

тренерів-викладачів, педагогів, учнів, батьків); бланки спостереження (за 

проведенням спортивно-тренувальних та навчальних занять, виховних заходів 

тощо). 

Основна інформація, що збирається:  

загальна кількість ліцеїстів, кількість ліцеїстів за спортивними відділеннями; 

участь ліцеїстів у спортивних змаганнях; результати участі ліцеїстів у 

спортивних змаганнях; кількість очок, набраних спортсменами у змаганнях; 

кількість спортсменів, що є членами та кандидатами до національних збірних 

команд України з видів спорту. що функціонують в ліцеї; рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти; якість знань ліцеїстів(% ліцеїстів, що мають 

високий і достатній рівні досягнень стосовно загальної кількості); кількість 

здобувачів освіти, що мають декілька оцінок середнього рівня, а решта оцінок 

достатнього та високого рівнів; кількість ліцеїстів, що мають початковий рівень 

навчальних досягнень (у % до загальної кількості ліцеїстів). Встановлюються 

рейтингові таблиці навчальних досягнень учнів у класі та  загальноліцейські. 

Проводиться моніторинг трудовлаштування випускників ліцею за роками 

навчання. Джерела інформації для дослідження: протоколи спортивних 

змагань, класні журнали з підсумковими оцінками ліцеїстів за семестр і за рік, 

протоколи державної підсумкової атестації. 

 Аналіз отриманих результатів дозволяє: відстежити динаміку змін 

протягом календарного року (спортивні результати); одного навчального року і 

по роках навчання; визначити середньостатистичні характеристики 

результативності спортивних досягнень, та результати  навчання. Проводячи 

порівняльний аналіз отриманих результатів для кожного  спортивного 

відділення та навчального предмета, заклад освіти має можливість  одержати 

матеріали для подальшої роботи з учасниками освітнього та навчально-

тренувального процесів в напрямку реалізації освітніх завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

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 

 

                                   

          



 

 

 

 

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

ЗА ЯКИМИ РОЗРОБЛЕНО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ  

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


