
Освітня програма базової середньої освіти ліцею (ІІ ступінь) 

Освітня програма базової середньої освіти ліцею (5-9 класи) на 2021-2022 навчальний 

рік розроблена відповідно до 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», на основі Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405 та окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом 

освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання. 

Річний навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру освіти, встановлює 

погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично 

допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає 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.  

Документ містить для 5-7 класів варіант навчального плану для закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов (Таблиця  10), 

(Додатки 4-6); для 8-9-А,Б,В,Г класів – варіант навчального плану класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів (Таблиця  8), (Додатки 7,9); для 8-Д та 9-Д класів – варіант 

навчального плану закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

(Таблиця  1), (Додатки 8,10).                                                                                         

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так 

і варіативної складових навчального плану. Варіативна складова навчальних планів 

використовується на підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл 

годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. 

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу 

освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години. Підсилення 

предметів інваріантної складової у 5-7 класах забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти 

на рівні Державних стандартів (див. таблицю). 

№ 

з\п 

Клас Назва предмета Форма 

проведення 
К-ть 

годин 

Програми 

1.  5-7 Українська 

мова 

Навчальний 

предмет 
0,5 

Державна програма 

2.  5-7 

 

Англійська 

мова 

Навчальний 

предмет 1 
Державна програма 

3.  5-6 Математика Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

4.  7 Алгебра Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

5.  7 Геометрія Навчальний 

предмет 
0,5 

Державна програма 



           У 8 та 9 класах з поглибленим вивченням предметів додатковий час використовується 

на підсилення предметів інваріантної складової наступним чином: 

№ 

з\п 

Клас Назва предмета Форма 

проведення 
К-ть 

годин 

Програми 

1. 8-А,Б,Г Українська мова Навчальний 

предмет 
0,5 

Державна програма 

2. 8-В,9-В Українська мова Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

3. 8 Англійська мова Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

4. 9-В Англійська мова Навчальний 

предмет 
0,5 

Державна програма 

5. 8-В, 9-В Алгебра Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

6.  9-Г Хімія Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

       

 У загальноосвітніх 8-Д та 9-Д класах додатковий час використовується на підсилення 

навчальних предметів: 

№ 

з\п 

Клас Назва 

предмета 

Форма проведення К-ть 

годин 

Програми 

1. 8-Д,9-Д Українська 

мова 

Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

2. 8-Д,9-Д Алгебра Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

3. 8-Д,9-Д Геометрія Факультативний 

курс 
1 

Державна програма 

 

З метою недопущення перевантаження учнів 5-9 класів зменшено кількість навчальних 

годин з навчальних предметів:  

№з\п Клас Назва предмета На скільки годин зменшено 

1. 5-9 Основи здоров’я 0,5 

2. 5-7 Мистецтво 1 

3. 8-9 Мистецтво 0,5 

3. 5-6 Трудове навчання 1 



    4. 8-9 Трудове навчання 0,5 

5. 5-9 Фізична культура 1 

6. 8-9 Зарубіжна література 0,5 

7. 8-Д Інформатика 1 

           

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-9 класах вивчається інтегрованим курсом «Мистецтво». 

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах учні вивчають курс «Історія України 

(Вступ до історії)», у 6-х класах – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання». 

  



Освітня програма повної загальної середньої освіти ліцею  (ІІІ ступінь) 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) 

ліцею розроблена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 408 та окреслює рекомендовані підходи до планування й організації у ліцеї єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – 

Державний стандарт).  

Типова освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх 

інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних 

планів (таблиці 1-25); 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких 

наведено в таблиці 26; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);  

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані ліцею.  

         Педагогічною радою ліцею для складання власного навчального плану обрано варіант 

організації освітнього процесу, що містить перелік базових предметів, який включає окремі 

предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. До базових 

предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 

«Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», 

«Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична 

культура», «Захист Вітчизни». Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, 

також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології»), 

що вивчаються на рівні стандарту. 

Навчальним планом старшої школи ліцею передбачається реалізація освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. 

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.  

Документ містить для 10-А,Б та 11-А,Б  класів варіант навчального плану для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання природничо-математичного 

напряму математичного профілю; для 10-В та 11-В класів - варіант навчального плану для 

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання суспільно-гуманітарного 

напряму історичного профілю; для 10-Г класу -  варіант навчального плану для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання біологічного профілю (Таблиці  2,3), 

(Додатки 11-13). 



 Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, відповідно до рішення педагогічної 

ради ліцею (протокол № 12    від 09.06. 2021) конкретизовано варіативну складову навчального 

плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курси за вибором, факультативні заняття: 

№ 

з\п 

Клас Назва предмета Форма 

проведення 
К-ть 

годин 

Програми 

1.  10-В,Г, 

11-В 

Українська мова Навчальний 

предмет 1 
Державна програма 

2. 11-А,Б Українська мова Навчальний 

предмет 
0,5 

Державна програма 

3. 11-В 

 

Англійська мова Навчальний 

предмет 1 
Державна програма 

4. 10-В,Г, 

11-В 

 

Математика Навчальний 

предмет 1 

Державна програма 

5. 10-Г Хімія Навчальний 

предмет 
1 

Державна програма 

6. 10-В,   

11-В 

Розв’язування 

задач з 

параметрами 

Спеціальний 

курс 0,5 

 

7. 11-А,Б Розв’язування 

задач з 

параметрами 

Спеціальний 

курс 1 

 

         Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої 

кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом. 

         З метою недопущення перевантаження учнів 10-11 класів зменшено кількість навчальних 

годин з навчальних предметів:  

№ 

з\п 

Клас Назва предмета На скільки годин зменшено 

1. 11 Зарубіжна література 0,5 

2. 11 Біологія і екологія 0,5 

    3. 11 Хімія 0,5 

4. 11-В Фізика 1 

5. 10-11 Фізична культура 1 

6. 10-В Інформатика 1 



Навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного 

профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із 

двох рівнів: 

рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими (наприклад, 

математика в суспільно-гуманітарному профілі); 

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, 

орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, історія України та всесвітня історія 

у історичному  профілі). 

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має 

на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, 

до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до 

Закону України "Про освіту".  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 

229/6517 (зі змінами).  

Навчальний план ліцею зорієнтований на роботу за 5-денним навчальним тижнем. 

 




